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 ’ ¿Éµjôe C’G É```æJòJÉ°SCG ¿Éc ,á```©eÉ÷G ‘ kÉ```HÓW É``` sæc ΩÉ```jCG

 á«ŸÉ©dG ¤EG ≥jôW ÜôbCG ¿EG{ :∫ƒ≤dG ‘ ÚjQƒ°ùdG øY ¿ƒØ∏àîj

 ≈¡à°ûe kÉª∏M universality zá«ŸÉ©dG{ âfÉch .zá«∏ëŸG »g

 GÈL ,º```«µ◊G ≥«aƒJ ¬```æe ÉfO ,Üô```©dG AÉHO C’G ø```e Ò```ãc ø```e
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 zπHƒf{ ±öT ∫Éf ¿CG ¤EG ,¿Éª°ùdG IOÉZ ,¢ûjhQO Oƒªfi ,¢ù«fhOCG ,GÈL º«gGôHEG

 øe ±Éîj øe áªK ø```µj ⁄ ,É¡eÉjCG .®ƒØfi Ö«‚ π```MGôdG »Hô©dG Ö```jO C’G

 .ó©H kÉMhô£e øµj ⁄ globalization zá```Ÿƒ©dG{ í```∏£°üe ¿ C’ ,zá```«ŸÉ©dG{

 »©eÉ÷G PÉà°S C’G π```«eõdG √OQhCG Ée ƒg Úë∏£°üŸG Ú```H ≥jôØJ í°VhCG π```©dh

 ¤EG ´hõædG ¿Éc .zQÉ«àNG á«ŸÉ©dGh ,√GôcEG áŸƒ©dG{ :∫Éb ÚM ∂Ñfi OÉjR óªMCG.O

 Gƒª¡ØJ ,»Hô¨dG ⁄É©dG øe AÉØcCG IòJÉ°SCG ¬«dEG ÉYO kGôM kGQÉ«àNG ,π©ØdÉH ,á«ŸÉ©dG

 ,ÚàæjÉÑàe ÚàaÉ≤K ÚH Iƒ```¡dG ΩOôJ å«ëH ,á«°Uƒ°üÿG ÚHh É```¡æ«H á```∏°üdG

 ∞°Sƒj ≈àMh ,¿Éª°ùdGh GÈLh ®ƒØfi á```«∏fi âfÉc .É¡bƒa Qƒ°ù÷G ΩÉ```≤J hCG

 ÊƒµdG º«gGôHEGh ∞«æe øªMôdG óÑYh ÊÉ£«¨dG ∫ÉªLh ôeÉJ ÉjôcRh ¢```ùjQOEG

 ÇQÉ≤dG øe ¬```∏Ñ≤Jh ,ádƒ¡°ùH ôN BÓd ¬```≤jƒ°ùJ øµÁ ÉŸ êPÉ```‰ ,áØ«∏N ô```ë°Sh

 »YóJ ÚMh ,OÉ°üàbGh á°SÉ«°S á```Ÿƒ©dG{ : kÓFÉb ∂Ñfi ∞«°†jh .öù«H »```Hô¨dG

 Iõ«ªa á```«ŸÉ©dG ÉeCG ,∑Ó```¡à°S’Gh •É```£ëf’G áaÉ≤ãd êhô```J É```‰EÉa á```aÉ≤ãdG

 áªLÎdG É¡à∏«°Sh áaÉ≤K Oô› »gh ,¿É°ùf E’G ÖMh »bôdG ∫ÓN øe áÑ°ùàµe

 .zÉ¡aQÉ©Jh Üƒ```©°ûdG AÉ≤dh ,¿É```°ùf E’ÉH »bôdG É¡aógh ,…OGƒ```ædGh á```aÉë°üdGh

 ,á«HhQh C’G äÉ```aÉ≤ãdG ÜÉ£bCG ió```MEG ,É°ùfôa ¿CG Qô```µŸGh ±hô```©ŸG ø```e í```Ñ°UCGh

 ,»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ```æ«©°ùJ ‘ ójGõàŸG á```Ÿƒ©dG uóe øe ô£ÿG ¢```ù«bGƒf â```Yôb

 Gò¡d …ó°üàdG âdhÉëa ,É¡HÉÑ°ûd á«µjôe C’G áaÉ≤ãdG ÜÉ£≤à°SG A•ƒH äô©°Th

.IOó©àe áehÉ≤e πFÉ°SƒH z‘É≤ãdG hõ¨dG{
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 ÉgQÉ£NCG ø```e ôjòëàdG ¤EG ΩÓ```b C’G â```≤HÉ°ùJh ,á```Ÿƒ©dG øY Ò```ãµdG Ö```àc

 πLCG øe É```gAÉ¨dEGh É```¡ÑjhòJ É```¡àdhÉfih ,á```«∏°U C’G á```«∏ëŸG äÉ```aÉ≤ãdG ≈```∏Y

 ,áŸƒ©dG øY ™```aGóJ kÉ«Ñ°ùf á```∏«∏b äGƒ°UCG äô¡X .ó```MGh ‘É≤K Ö```£b á```æª«g

 ¿Gó≤Y sôe .É¡©e º∏bCÉàdGh ,É¡«a êÉeóf’G øe óH ’ ,á©bGh á```≤«≤M É```¡Ø°UƒH

 ,É¡dƒM ôFGódG ¢TÉ≤ædG πc ºZQh ,™°SGh πµ°ûH áŸƒ©dG ádCÉ°ùe ìôW ≈∏Y kÉÑjô≤J

 äÉLƒŸG ¿EG πH .öùëæJ hCG ™LGÎJ ⁄ áŸƒ©dG ¿EÉa ,É¡fCÉ°ûH Iójó©dG äGôjòëàdGh

 ƒëf â¡ŒG ¿CG å```Ñ∏J ⁄ ,á«HÉéjEG èFÉàf ¢†©H äRô```MCG »àdGh ,É```¡d á```°†gÉæŸG

 øe ∫GDƒ°ùdG ìô```£f ¿CG …Qhö†dG øe QÉ```°U ,Gò¡d .á«∏ëŸG ‘ ¥ô```¨ŸG ™```bƒ≤àdG

 ≈∏Y ¥Ó¨f’G ¢ù«d áŸƒ©dG á```¡HÉ› øe ±ó¡dG ?áŸƒ©dG ¬HÉ‚ ∞«c :ó```jóL

 πH ,z‘É≤ãdG hõ¨dG{ ≈ª°ùj Ée iƒYóH á«ÑæL C’G äÉaÉ≤ãdG ¢†aQ ¢ù«dh ,äGòdG

 §ªædG áehÉ≤eh ,áØ∏àîŸG á«ŸÉ©dG äÉaÉ≤ãdG §°Sh Ωób ÅWƒe øY åëH ƒ```g

 øª°V ájƒ¡dGh á```«°Uƒ°üÿÉH ∞```jô©àdGh ,´ƒ```æàdG ≈```∏Y ®É```Ø◊Gh ,ó```MGƒdG

 ,»Ñ∏°S ÉªgóMCG ,áŸƒ©∏d Ú¡Lh á```ªK ¿EG :∫ƒ≤f kÉ°†jCG ∂dòdh .»```ŸÉ©dG QÉ```W E’G

 AÉ≤ÑdG hCG ,á```Ÿƒ©dG AÉ¨dEG øµÁ ’ ¬fCG ™```æà≤f ¿CG º¡ŸG ø```µdh .»```HÉéjEG ô```N B’Gh

 Ú«æ«°üdGh ¿ÉŸ C’Gh ¿É```Ñ°S E’Gh Ú«dÉ£j E’Gh Ú```«°ùfôØdG ¤EG ó©ædh .É```¡LQÉN

 GPÉe ßMÓædh ,∫É```ãŸG π«Ñ°S ≈```∏Y ,Ú«µ«°ùµŸGh Oƒ```æ¡dGh ∑Gô```J C’Gh ¢```ShôdGh

 ∂∏J äÉ¨∏H áHƒàµŸG á«HO C’G ∫ÉªY C’G áªLôJh öûædG ácôM ¿EÉa , kÉ«aÉ≤K .Gƒ∏©a

 IõFÉéH õFÉØdG ¿Éc óbh ,Oô£°†e πµ°ûH äOGORG ájõ«∏µf E’G ¤EG Üƒ©°ûdGh · C’G
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 QÉµfEG øµÁ ’ , kÉ«æa .¥ƒeÉH ¿ÉgQhCG »```cÎdG »FGhôdG ΩÉ©dG Gòg ÜGO BÓd zπ```Hƒf{

 øe kÉjƒæ©eh kÉjOÉe É¡ªYOh É¡©«é°ûJh ,¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘ á```«FÉªæ«°ùdG á```°†¡ædG

 âëàa å«ëH ,¢UÉÿG ´É£≤dG øe É¡d òØæŸG ¿Éc ¿EGh ,á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG πÑb

 ¢Vô©J ¬eÓaCG äQÉ°Uh QÉahOƒŸCG ÊÉÑ°S E’Éc »ÑjôŒ êôfl ΩÉeCG É¡HGƒHCG Ohƒ«dƒg

 ÚLôîŸG QÉ```Ñc ¢†©H â```Ñ£≤à°SG É```ªc ,Êƒ```°ùcÉ°Sƒ∏¨f C’G ⁄É```©dG º```°UGƒY ‘

 ¿ƒL ≥jƒ°ûàdGh IQÉ```K E’G ΩÓ```aCG êôfl πãe ,É```gQÉ«J ‘ Gƒ```›óæ«d Ú```«æ«°üdG

 ,zóYƒdG{h z»àjQÉL Éj kÉYGOh{ Ö```MÉ°U è«c ø°ûJ á«ªë∏ŸG ΩÓa C’G êô```flh ,hh

 ∂«gÉf ,Gòg .zπ£ÑdG{h zIôFÉ£dG ôLÉæÿG ∫õæe{ º∏«a ÖMÉ°U ¿ƒª«j ≠fÉgRh

 ÚLôfl …ójCG ≈∏Y ô```e C’G ™bGh ‘ äCÉ°ûf á«µjôe C’G É```ªæ«°ùdG ¿CÉH É```æàYÉæ≤H

 äôgORGh ,ô∏jGh ΩÉ```«dhh Qó∏jGh »∏«Hh ≠f’ õàjôa π```ãe ,É«fÉŸCG ø```e ø```jôLÉ¡e

 º¡æe ,É«dÉ£jEG øe øjôLÉ¡e ÚLôfl …ójCG ≈∏Y á«°VÉŸG áKÓãdG Oƒ≤©dG ‘

 ó©H ΩÉ©dG Gòg kGÒNCG QÉµ°Sh C’G RÉM ÒN C’Gh) …õ«°SQƒµ°Sh ’ƒHƒch »°ûJƒdƒJôH

 ¢†©H ¿CG á«HÉéj E’G á```Ÿƒ©dG äÉª°S ø```eh (.πÑb øe äGô```e ¢ùªN ¬```d í```°TQ ¿CG

 ≠fƒg ‘ âéàfCG ¿CG ≥Ñ°S ΩÓaCG øY äÉ°SÉÑàbG »g áãjó◊G á«µjôe C’G ΩÓ```a C’G

 äÉeh ƒjôHÉc hO hOQÉfƒ«dh ¿ƒ°ù∏µ«f ∑ÉL ádƒ£H øe z¿ƒ∏MGôdG{ πãe) ,≠fƒc

 ÖYôdG ΩÓaCG π°SÓ°S ¢†©H πãe ,á«fÉHÉj ΩÓaCG øY äÉ°SÉÑàbG É¡°†©Hh ,(¿ƒÁO

 â«°ûfÓH â«ch â«H OGôH ádƒ£H øe ™FGôdG zπHÉH{ º∏«a ¿CG øY kÓ°†a ,Iójó÷G

 Qƒª«J É«dƒL âLôNCG Éªæ«H ,ƒàjQÉæjEG ¢ù«dGõfƒZ hQófÉî«dCG »µ«°ùµŸG ¬LôNCG
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 .∂jÉ◊G ≈ª∏°S ÉgQhO âÑ©d »àdG ô¡°T C’G á«µ«°ùµŸG áeÉ°SôdG øY zGójôa{ º∏«a

 ájòM C’Gh Qƒ£©dGh ¢```SÉÑ∏dG ‘ á«HhQh C’G á```bÉf C’G ¿CG ∂°T Óa ,AÉ```jR C’G ‘ É```eCG

 ájó«∏≤àdG áª©W C’G äÉÑLh â∏X É```ªc ,zõæ«÷G{ áæª«g øe IÉéæe ‘ â```∏X

 ¿CG å«ëH ,»°ùÑ«ÑdGh ’ƒc ÉcƒµdGh ôZÈeÉ¡dG só```e ΩhÉ≤J ¿Gó∏ÑdG øe mó∏H πµ```d

 ájófÓjÉàdGh á«fÉHÉ«dG á©jöùdG äÉÑLƒdG º```YÉ£e øe IójGõàe kGOGóYCG ∑É```æg

 ∫ÉÑbEG ∑Éægh ,»```Hô¨dG ⁄É©dG º°UGƒY ∞```∏àfl ‘ ájóæ¡dG ≈```àMh á```«æ«°üdGh

 ¿CG âYÉ£à°SÉa á∏«°U C’G á«dÉ£j E’G Gõà«ÑdG ÉeCG .Ú«Hô¨dG øe ≈àM É¡«∏Y ÒÑc

 ‘ É¡d ™bGƒe ´õàæJ ¿CGh ,ÉgGƒ°Sh á«µjôe C’G Gõà«ÑdG ΩÉ```eCG É¡à«HPÉéH ß```Øà–

 áªLÎdG ácôM QÉgORG øjöû©dG ¿ô≤dG øe äÉæ«©Ñ°ùdG ‘ ôcòf .⁄É©dG º°UGƒY

 QÉ©°SCÉH »```Hô©dG ÜÉÑ°ûdG CGô```b å«ëH ,öûæ∏d zÉ```ZhOGQ{ QGO È```Y »```°ShôdG ÜO CÓ```d

 ¥Göûà°SG ácôM ∑Éæg ,∂dòc .Ió«L äÉªLôJ ‘ »°ShôdG ÜO C’G äÉ¡eCG Ió«gR

 ôµa{ á∏› ÈY ßMÓf Éªc ,ÚgÉŒG äGP »```gh ,É«fÉŸCG ‘h ,É«fÉÑ°SEG ‘ á```jƒb

 .á«fÉŸ C’G zøah

 , kÉjQÉ°†M áæª«¡dG ∫hÉ– kÉjôµ°ùY iƒb C’G · C’G ¿CG kÉ«îjQÉJ ±hô©ŸG ø```ªa

 øe É¡Hƒ©°T ájƒg Ò```«¨J âdhÉMh ,iôNCG kÉfGó∏H äô```ª©à°SG »àdG ∂∏J á```°UÉN

 ,IójóY ÜÉÑ°S C’ √Ò```¨J AÉLh ,Ωƒ«dG Ò¨J ∫É```◊G øµdh .áaÉ≤ãdGh á```¨∏dG å```«M

 å«ëH ,äÉ«FÉ°†ØdG È```Y kÉ«eÓYEG π°UGƒàdGh ,â```fÎf E’G ÈY á```«JÉeƒ∏©ŸG É```¡æe

 iÈµdG á«Hô¨dG äÉ```aÉ≤ãdG ¢†©H ó```¡L ¿CG »©«Ñ£dG øe ¿EG ∫ƒ```≤dG ™```«£à°ùf
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 ´GóH E’G øµdh .IOÉ«°ùdGh ÜÉ£≤à°S’Gh QÉ°ûàf’G øe Qób ÈcCG RGôMEG ≈∏Y Ö°üfG

 ,áØ∏àîŸG ¬JÉ¨∏H ⁄É```©dG ¤EG ¬∏«°UƒJ ø°ùMCG GPEG ,π```HÉ≤ŸÉH ,π«°U C’G »```≤«≤◊G

 z kGOGÎ°SƒJhCG{ á```Ÿƒ©dG π©L ‘ í∏Øj ó```b ,IOó©àŸG √öûfh ¬```eÓYEG π```FÉ°Sh È```Yh

 å«ëH ,óMGh √ÉŒG ‘ ¢```ù«dh ,ÚgÉŒG ‘ É‰EG ,ájRGƒàe Ió```jóY äGQÉ```°ùe GP

 §≤a É¡àbh .π©ØæJh π```©ØJ ,ôKCÉàJh ôKDƒJ ,OQƒ```à°ùJh ¿ƒæØdGh á```aÉ≤ãdG Q uó```°üJ

 •ôîæJh ,É¡JÉ«HÉéjEG ¤EG áŸƒ©dG äÉ«Ñ∏°S øe ¿Gõ«ŸG áØc π≤K π≤æf ¿CG ÉææµÁ

.ióe ™°ShCG ≈∏Y á«ŸÉ©dG áØbÉãŸG ácôM ‘ á«Hô©dG áaÉ≤ãdG

¥µ
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 ..áaÉ≤ãdG  ô`̀jRh  ,âª°üY  ¢VÉjQ  QƒàcódG  PÉà°S C’G  √OGó`̀YEÉ`̀H  »æØ∏c  »ÁôµJ
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\ \ \ \ \ \
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..ôYÉ°ûŸGh ¿ƒæØdGh ..ióŸG á©°SGƒdG ¥Éa B’Gh IóÄa C’Gh ¿GóLƒdGh

 ,ΩÉ©dG »eƒ≤dG √ôµØd kÉæ«eCG  ¿Éc ¬fCG  ´óHCGh Öàc Ée πc ‘ π«YÉª°SEG  »bó°U âÑãj

 º«≤∏d AÉaƒdGh OóéàdGh Ωó≤àdGh IQƒãdGh Ö◊Gh ájô◊G É¡°SÉ°SCG »àdG á«°SÉ°S C’G ¬FOÉÑeh

 ¿É°ùf EÓd áÑMQ ¥ÉaB G ƒëf »©°ùdGh ,™bGƒdG Ò«¨J ‘ áÑZôdGh ,áKGó◊Gh á∏«ÑædG á«fÉ°ùf E’G

..¿Éeô◊Gh ô≤ØdGh ∞q∏îàdG Òf øe ¢UÓî∏d ¥GƒàdG »Hô©dG

 É¡aGógCGh  ¬àdÉ°SQ  kGó«L ±ô©j ¿Éæa ..áª∏µdG ≈æ©e πµH ¿Éæa ..π«YÉª°SEG  »bó°U

 ..IÉ«◊G  ‘ ..∫É°†ædG  ‘ á∏jƒW IÈN øY Öàµj  ..Åeƒj  πH  Qô≤j  ’ ƒg ..É¡JÉjÉZh

 …Qƒ£°S C’Gh »°ùØædG π«∏ëàdGh á©dÉ£ŸG ‘ πeCÉàdGh ôµØdG ‘ ,á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG ‘

 ,á©«Ñ£dG øe ó©HCG ƒg Ée ¤EG π°ü«d , kÓÑ≤à°ùeh kGöVÉMh kÉ«°VÉe »Hô©dG ™bGƒdG È°Sh

..Oƒ∏ÿG öSh ,OƒLƒdG á«µ«eÉæjOh

 ôµØdG §HQ ¤EG á©FGQ ∫ÉªYCG øe õ‚CGh Öàc Ée πc ‘ π«YÉª°SEG »bó°U ≈©°S ó≤d

 OÉµj  »©«∏W  º∏Y  ‘  ô qµØf  ¿CG  π`̀LCG  øe  π°VÉfh  ,ÊÉ°ùf E’G  -»ŸÉ©dG  ôµØdÉH  »eƒ≤dG

 á°SGQOh  ,º∏Y  qπc  øe  IOÉØà°S’G  ¤EG  ≈©°Sh  ∫Éª÷G  ∑QÉ`̀Hh  ,z¿ƒØ≤ãŸG{  ≈àM  ¬∏¡éj

 ÉædÉªYCGh  ÉæJÉ«M ‘ πeCÉàdGh  ôµØdG  áfÉµe  AÓYEG  πLCG  øe  íaÉch  ,á«fÉ°ùf E’G  ¬ÑfGƒL

 ÒÑµdG  ÉfôµØe ∫ƒ≤j  Éªc-  Ée  ≈æ©Ã É¡fEG  πH  ’ ,á«HÎdG  IôªK IQÉ°†◊Éa ..ájƒHÎdG

 ób  »bó°U  ¿É`̀c  ¿EG  ÖéY  ’  ∂dòd  ..É¡d  qó©J  »àdG  á°SQóŸG  IôªK  -»°Só≤e  ¿ƒ£fCG

 ..á«aÉ≤ãdG IQƒãdG ¤EG √òg øeh ,IQÉ°†◊G áØ°ù∏a ¤EG ¢ùØædG º∏Yh á«HÎdG øe π≤àfG

 ∂∏e  áKÓãdGh  ,AÉ©ªL  ájöûÑdG  ¬«a  ¿hÉ©àJ  ḿ Gh  πªY  á«HÎdÉc  IQÉ°†◊Gh  áaÉ≤ãdÉa

 ,¿ƒ°ùZôH ∫ƒb óM ≈∏Y ,á©«Ñ£dG ‘ ’ áLQódG ‘ ƒ¡a ähÉØàdG ÉeCG ..™«ªé∏d ∑Î°ûe

 ∂∏e  áKÓãdGh  ,AÉ©ªL  ájöûÑdG  ¬«a  ¿hÉ©àJ  ḿ Gh  πªY  á«HÎdÉc  IQÉ°†◊Gh  áaÉ≤ãdÉa

 ,¿ƒ°ùZôH ∫ƒb óM ≈∏Y ,á©«Ñ£dG ‘ ’ áLQódG ‘ ƒ¡a ähÉØàdG ÉeCG ..™«ªé∏d ∑Î°ûe

 ∂∏e  áKÓãdGh  ,AÉ©ªL  ájöûÑdG  ¬«a  ¿hÉ©àJ  ḿ Gh  πªY  á«HÎdÉc  IQÉ°†◊Gh  áaÉ≤ãdÉa

..QGôªà°SÉH Ωó≤àj kGóMGh kGó°ùL ¬Ñ°ûJ ájöûÑdÉa

 áe C’G É¡H ä qôe »àdG ±hô¶dG ™e ∞ q«µàdG øe ¬æ`` qµe ,π«YÉª°SEG  »bó°U ≥aCG  ™°Sh
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 ÉgQOÉ°üe  ¤EG  ´ƒ`̀Lô`̀dGh  É¡∏«∏–h  É¡à°SGQóH  ΩÉ≤a  ..πjƒ£dG  É¡îjQÉJ  ÈY  á«Hô©dG

 ÒãµdG  É¡«a , kÉ°ü°übh äÉ«Möùeh äÉjGhQh ä’É≤e É¡æe Æƒ°ü«d ,á«HO C’Gh á«îjQÉàdG

 ¬«∏Y ó«cCÉàdG  øµÁ …òdG  A»°ûdGh  ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  iDhôdGh  ¥Éa B’Gh  È©dGh  ä’ qƒëàdG  øe

 ,¬JÉHÉàc  ‘  Öæéàj  ¿É`̀ch  ,Qƒ¡ª÷G  ≈∏Y  kÉ q«°Uh  ¬°ùØf  ™°†j  ⁄  π«YÉª°SEG  »bó°U  ¿CG

 ,á≤∏£e â°ù«d √óæY ájô◊G âfÉch ,ájõ¨∏dG á°†eÉ¨dG º«gÉØŸGh ,á«JGòdG á«°ùfÉehôdG

 ≈∏Y Ωƒ≤J Óa ádÉ°U C’G ÉeCG ..≈°Vƒa ¤EG …ODƒJ ó≤a ∂dòc É¡fCG ≈∏Y â°SQƒe GPEG É¡f C’

 IójóL kGOÉ©HCG ¬«£©Jh πÑ≤à°ùŸG ™e ¢ûjÉ©àJ É¡∏©L ‘ É‰EGh -ƒgÉªc- ,»°VÉŸG IOÉYEG

..É¡d OhóM ’ á©°SGh kÉbÉaB Gh

 πª©j ƒgh ,1972 ΩÉY øe ∫ƒ∏jCG 26 Ωƒj π«YÉª°SEG »bó°U ôµØŸGh ÖjO C’G π«MQ ‘

 ¬æM ÒÑµdG Ö`̀jO C’G Öàc ,≈≤«°SƒŸGh ìQÉ°ùŸG  ájôjóe ‘ z¿ƒª∏°S ΩÉ`̀jCG{  á«Möùe ≈∏Y

 »æÑjh ,IÉ«ë∏d πª©j ¿Éc ¬f C’ ..äÉe ÉeóæY º°ùÑàj ¿Éc ..äÉe πFÉª°ûdG ƒ∏◊G{ :¬æ«e

 ≈æ©e ¿EG  ..äÓÑ≤ŸG ΩÉj CÓd ™jQÉ°ûe ∫õ¨j ,ájÉ¡ædG ègƒJ ‘ ,Ö∏≤dG ¿Éch ,πÑ≤à°ùª∏d

.z..ºgó©H á«bÉH ÊÉ©e º¡JÉ«M âfÉc øŸ ≈HƒWh ,Égó©H ≈ q≤Ñàj …òdG ƒg ,IÉ«◊G

 ôµØdGh ÜO C’G IÒ°ùe ‘ IódÉÿG á©FGôdG ∫ÉªY C’G øe ÒãµdG zπFÉª°ûdG ƒ∏M{ Öàc ó≤d

 É¡f C’ ôjó≤àdGh á qÑëŸGh ,QÉ°ûàf’G øe É¡ q≤M âdÉfh ,á∏eÉµdG ¬dÉªYCG äQó°Uh ,»Hô©dG

 ..OÉ¡°ûà°S’G ≈àM ¬bó°U ‘ m¿ÉØàe ¿Éch ,É¡JÉfÉ©e ‘ É¡ÑMÉ°U ¥ÎMG ..ábOÉ°U âfÉc

..É¡H ióà¡j IQÉæe É¡æe π©Lh ,áª∏µdG ±öûH øeBGh ,±ô◊G ádÉ°SQ πªM ó≤d

 ‘  öTÉÑŸG  …QôëàdG  É`̀gQhO  π«YÉª°SEG  »bó°U  äÉHÉàch  IÉ«M  ‘  áª∏µ∏d  ¿Éc  ó≤d

 ¿CG OGQCG ó≤d ..Ωó≤àdGh AÉ£©dGh IÉ«◊G QGôªà°S’ Ö°SÉæŸG ñÉæŸG ≥∏Nh ,¢SÉædG ∂jô–

 ,á«Hô©dG áe C’G ¿GóLƒd kGó«°ùŒ -¢†ëŸG »æØdG É¡FGOCG ∞gQCG ‘ ≈àM- áª∏µdG ¿ƒµJ

 •ÉÑJQ’G ƒg »Hô©dG ÖjO CÓd á«≤«≤◊G IQGó÷G Oóëj Ée ¿EG ..πÑ≤à°ùª∏d IójóL ájDhQh

 á∏Môª∏d ‘É≤ãdG Ò°üŸG ™æ°U ‘ ¬«æ©J ¿CG øµÁ Ée ÚHh ,á q«æØdG ¬àHôŒ ÚH ≥«KƒdG

..á«îjQÉàdG
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 ÉfQôb ó≤d{ :∂dP øY ∫ƒ≤j ,≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S áHhô©dG ôYÉ°T ,π«ª÷G ™FGôdG ¬≤jó°U 

 ,ÉfAGQh kÉfÉHôb ÉæjhPh Éæ∏gCG ÉæcôJ ..¿Éµe πc ‘ IóMƒdG π°SQ ..áHhô©dG π°SQ ¿ƒµf ¿CG

 ,ájƒb ,á«Hô©dG áe C’G å©H :ºî°†dG Éæª∏ëH Ú©Ñ°ûàe á«Hô©dG É«fódG √òg ‘ Éæ≤∏£fGh

.z´É«°†dGh Oƒª÷Gh OƒcôdG øe á∏jƒW Qƒ°üY ó©H ,IóMƒe ,I qôM

 øe ÚjÓe øY åëÑJ ..ó°ùL ‘ á q«∏N ¬fCÉH øeDƒj π«L øe π«YÉª°SEG »bó°U ¿Éc

 ¬àeCG  øe AõL ƒg ..IÉ«◊G íàØàJh ,ó°ù÷G ∑ôëàj »c IOGƒg ÓH íaÉµJh ,É¡JGƒNCG

.áH qò©ŸG IQƒ¡≤ŸG á«fÉ°ùf E’G øeh ,á«Hô©dG

 øª°†àJh  ,»eƒ≤dGh  »YÉªàL’Gh  ÊÉ°ùf E’G  ™HÉ£dG  πª–  ¬dÉªYCG  äAÉ`̀L  ∂dòd

 »YƒdGh  áaÉ≤ãdG  øe  ÒÑc  ó«°UôH  kÉæ«©à°ùe  ,öü©dG  äÉj qó–  á¡LGƒŸ  ºFGódG  »©°ùdG

 ,ÊÉ°ùf E’Gh  »Hô©dG  çGÎdÉH  á∏eÉ°ûdG  áWÉM E’Gh  ,ôªà°ùŸG  ™°SGƒdG  ´Ó`̀W’Gh  ∑GQO E’Gh

..á«HO C’Gh á«Ø°ù∏ØdGh ájôµØdG ¬ÑfGƒL ∞∏àîÃ

 ¬°ùØf »£©j ’ …òdG Ö◊G ∂dP ..¢SÉædG É¡∏¡éj Ö◊G øY IÒãc AÉ«°TCG ¬JÉHÉàc ‘

 äƒµ∏e πNój ødh ,ÉæàeCG πÑ≤à°ùe ºg øjòdG ∫ÉØW C’G Üƒ∏≤c ,á£«°ùÑdG Üƒ∏≤∏d ’EG

 ¿Éª«∏°S  ÒÑµdG  ÉfôYÉ°T  ™e ≥Øàj ∂dòH ƒgh ,∫ÉØW C’G  ÚH kÓØW ≥Ñj ⁄ øe ,IQƒãdG

:∫ƒ≤«a Iƒ°ûædG √òNCÉJh ∞à¡j …òdG ,≈°ù«©dG

»Ñµ°ùfG  QÉ``̀£``̀eCG  É``̀j

Üô``̀©``̀dG  ¿É``à``°``ù``H  ‘

…ój  ∂jójCÉH  …ó°T

ó`̀Z ô``̀¡``̀æ``̀ H â````̀ æ````̀eB G

∫É```̀Ø```̀WCG ø````̀e ô```¡```f

∫Ó```̀°```̀T  ´hQCG  É``````̀j

Ö`̀°`̀†`̀¨`̀dÉ`̀H ô`̀é`̀Ø`̀à`̀j

Üô``̀©``̀dG  á``̀cô``̀©``̀e  ‘
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 ¬jód Ée πc ≈£YCG ó≤d ..ÒgÉª÷G ÉjÉ°†≤H ¿ÉÁ E’G ¤EG π«YÉª°SEG »bó°U ™aO Ö◊G

 ..º°ùàÑjh kÉ°Vôeh IÉ°SCÉe ,ìhô÷G ≈∏Y qó°ûj qπXh , kGôµØeh kÉ«Hôeh kÉëaÉµe ,ábÉW øe

 ±hô¶dG iöSCG ,á≤Ø°T hCG  áªMQ ÓH IÉ«◊G º¡≤ë°ùJ ,¿ƒ°ùFÉH AÉ«≤°TCG  kÉ©«ªL ¬dÉ£HCG

 ¢ù«d  º¡°SDƒH  ..º¡àeGôc  Oó¡àj  …òdG  ô≤ØdG  iöSCG  ..º¡bÉæîH  òNCÉJ  »àdG  á«LQÉÿG

 Qó≤dÉc »îjQÉJ ¢SDƒH ƒg πH ..ÇQÉW ±ôX øe hCG º¡LGõe øe kÉ©HÉf kÉjOôa kÉ°UÉN kÉ°SDƒH

 ƒ∏J ¿ƒæ°ùdG âªcGôJ ó≤d ..(ô≤ØdGh ˆG ájGhQ øY Öàc ÉeóæY ⁄É°S êQƒL ÒÑ©J Ö°ùM)

..Éæ«dEG π°Uh …òdG ƒëædG Gòg ≈∏Y ¬Zƒ°üàd Úæ°ùdG

❁				❁				❁

 É¡dóÑj Ée ¿ÉYöS ..IQƒ£°SCG ¤EG ¬jód IôµØdG ∫ƒëàJ kÉfÉæa ¿Éc ,π«YÉª°SEG »bó°U

 IQó≤e ¬jód ¿Éc ..»°Só≤e ¿ƒ£fCG ôµØŸG ¬æY ∫Éb Gòµg ,Qô≤j É‡ ÌcCG »Mƒ«a ,ÉgÒ¨H

 ,É¡æe å¨dG »eôj ,QÉµa C’Gh AGQ B’G ÚH õ««ªàdG øe ¬æ qµe Ée Gògh ,¥Éà©f’G ≈∏Y IÒÑc

 á≤jó◊G ™ªéj QƒØ°ü©dG  Éªc ,π°ù©dG  ™æ°üJ á∏ëædG  Éªc ,∞dDƒ«d ÚªãdG  »≤Ñà°ùjh

.. kÉæ◊

 ,¬JÉa ÖcôdG øX πMQ Ωƒjh ,IQƒ£°SCG ÉªgÓc ..ôØ°S ≈∏Y kÉehO ¬∏ãe ,ƒÑeGQ Öëj ¬fEG

 ∫ƒ¡› AGQh kÉ«©°S ¬æY ±ƒ£j ,¬æY Öàµj ..ƒÑeGQ CGô≤j ..≈£ÿG qåëa ,¬àfÉN iDhôdGh

 QÉ°üàfG kÉ°†aGQ ,´ƒªéŸG ‘ Oƒ∏ÿG øY åëÑj ,¬Ø£©e ‘ z∫ƒZƒZ{ πªëj ¿Éc ..â∏Øj

 π≤©dG áØ°ù∏a ..ä’ƒëàdGh çGóM C’G á¡LGƒe ‘ ájÉ¨dG ƒg »YÉª÷G »YƒdG ..zOôØdG{

 ¢†©H ¿CG á∏µ°ûŸGh ,¬JÉYGóHEGh ÊÉ°ùf E’G •É°ûædG ÖfGƒLh ,™bGƒdG πc ≈∏Y Ö°üæJ ¿CG Öéj

..∫GDƒ°ùdG ¿hO øe ,âª°üdG ôKDƒ«a ,¬dGƒbCG ‘ kGÒãc ≥bój øµj ⁄ √öTÉY rø ne

 ÉgQó°üj ¿Éc »àdG zÖ∏µdG IójôL{ ‘ ¬àHôŒh ,RÉ«àeÉH kGôNÉ°S ¿Éc π«YÉª°SEG »bó°U

 ∫ƒ≤j ,ó≤ædG ƒg ¢SÉ°S C’G πH , kÉ°SÉ°SCG ¢ù«dh , kÉ«°VôY √óæY ∂ë°†dGh ,AÓéH ∂dP âÑãJ

 ¿CG  ¿hO  øe íÑæj ¿CG  ¬d  ≥ëj …òdG  ó«MƒdG  øFÉµdG  ƒg Ö∏µdG{  :¬JÓHÉ≤e ió`̀MEG  ‘

 äÉHÉàc  Qhó°üdG  áª¶àæe  øµJ  ⁄  »àdG  Iójô÷G  √òg  â qª°V  óbh  zA»°ûH  óMCG  ¬eõ∏j
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 ,ájôî°ùdGh  áàµædG  ìhôH  Ghõ«“ øjòdG  AGô©°ûdGh  AÉ`̀HO C’G  øe  IÒÑc  áYƒªéŸ  IôNÉ°S

 äÉæ«°ùªÿG πFGhCG  òæe äôªà°SGh  ó«dG  §îH ÖàµJh , kGô©°T  É¡∏c âfÉc É¡fCÉH  äO qôØJh

:¬dƒ≤H É¡Ø°Uh óbh , kÉeÉY øjöûY ióe ≈∏Yh

ô©°ûdÉH É¡Ñàµf IójôL

ô¡°ûdG ‘ hCG ´ƒÑ°S C’G ‘ Qó°üJ

¿GõJÉH Qƒe C’G èdÉ©J

¿ÉéŸÉH ™«ª÷G ΩóîJh

≈¡≤ŸG ‘ hCG â«ÑdG ‘ É¡ q£îf

ÉgCGôbCÉa Ió«Mh áî°ùf ‘

áWƒ£îŸG ÉgOGóYCG ≈∏Y ¢UôMCGh

áWƒ¨dG ¿hóH iƒ°ùJ ’ ΩÉ°ûdÉa

 ƒg É¡a ,ÜÉ qàµdGh AÉHO C’G ÜÉéYEÉH â«¶M ,áaOÉ¡dG zá q«Ñ∏µdG{ ájôî°ùdG hCG áHÉYódG

:∫ƒ≤j »∏«é©dG ΩÓ°ùdG óÑY ÒÑµdG πMGôdG

Gò``̀ qÑ``̀M  É```̀j  ’CG  »``̀æ``̀Ñ``̀é``̀YCG  zÖ``̀ ∏``̀µ``̀ dG{

É```HÓ```c Ú````Ñ````JÉ````µ````dG π`````̀ c ¿É```````̀ c ƒ`````̀ d

ƒ`̀ª`̀µ`̀«`̀a ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T π````̀ch ,Ú```̀FQÉ```̀≤```̀dGh

É``̀HÉ``̀Ñ``̀°``̀S C’G ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SCG ø````̀dh º`̀¡`̀æ`̀e

:∫ƒ≤j …OGó¨H »bƒ°T ôYÉ°ûdGh

É````̀¡````̀Jƒ````̀°````̀U kÉ````````̀MÉ````````̀Ñ````````̀f ¢``````ù``````«``````d

É````````¡````````à````````aô````````Y »``````````````̀ æ``````````````̀ fEÉ``````````````̀a

á`````̀ª`````̀¨`````̀f É````````̀¡````````̀«````````̀a â````````````̀aô````````````̀Y

É``````̀¡``````̀ JCÉ``````̀ Ñ``````̀N  »`````````≤`````````aÉ`````````N  ‘
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:∫ƒ≤j óªfi Ëóf ™FGôdG ÉeCG

É```````̀ pŸ »```````̀æ```````̀e Ö`````̀∏`````̀µ`````̀∏`````̀d á```````̀«```````̀–

º``̀¶``̀©``̀∏``̀d ô````̀jó````̀≤````̀à````̀dG ø``````̀e ¬````̀«````̀a

❁				❁				❁

 ,ôYÉ°T äƒ°üH É¡æY çóëàjh ,πØW Ú©H IÉ«◊G ¤EG ô¶æj ¿Éc π«YÉª°SEG  »bó°U

 ÌcCGh ,ôYÉ°ûdG øe á≤«≤M ÌcCG ƒg øe áªK ¢ù«d ¬f C’ πH ,∫É«N πLQ ¿Éc ¬f C’ ∂dP Éeh

 √ƒÑMCG »bó°U GƒaôY øjòdG{ :∞jöûdG ¥hQÉa ∫ÓL ∫ƒ≤j ¬æY ,¬æe ™bGƒdÉH kGQÉ°üÑà°SG

 ,ôYÉ°ûdG äƒ°U ¿ƒ©ª°ùj ¬Jƒ°U ‘h ,∫ÉØW C’G IAGôH ¿hóéj GƒfÉc ¬«Øa -ºgÌcCG Éeh-

 ƒgh ,¬«a ¢TÉY …òdG ºFGódG º∏◊G ¿Éc , kGÒÑc kÉŸÉM ¬«a ¬fƒ qæ¶j GƒfÉc …òdG âbƒdG ‘h

 …hÉ¡dG ¿Éµa ƒg ÉeCG ,IÉ«◊G ¿ƒaÎëj GƒfÉc .z kÉ©«ªL º¡à¶≤j øe ¥ó°UCG ,É¡∏c ¬JÉ«M

 ’h ±ƒN ÓH É¡à≤fÉ©eh ∫ÉØW C’G ¿ƒ«©H É¡«dEG ô¶ædG øY ∞bƒàj ⁄ …òdG É¡d º¶Y C’G

..AÉjQ

 ´É£à°SG  …òdG  ô qµØŸG  Ö`̀jO C’G  ¿Éc  , kÉeÉ“ ôNBG  kÉÄ«°T  ¿Éc  ,ÖJÉµc  π«YÉª°SEG  »bó°U

 áe C’ÉH  ≥«ªY  ¿É`̀ÁEÉ`̀Hh  ,öü©dG  áaÉ≤K  ≈∏Y  πeÉ°T  ´ÓWÉHh  ,çGÎ∏d  »M  ÜÉ©«à°SÉH

 ¬Ñàc Ée πc ‘ ¿Éch ,ÉgöSCÉH á«fÉ°ùf E’G á«°†≤dG ΩGõàdGh ,á«Hô©dG ÒgÉª÷Gh á«Hô©dG

 Üô©dG ≈∏Y Qób »g á°SÉ«°ùdG{ :∫ƒ≤j z»Lƒdƒjój C’G{ ¬ØbƒÃ á≤«Kh á∏°U hP ¬ªLôJh

 ∂dPh ,¬d’PEGh Ö©°ûdG ¢†jhôJ ójôJ É‰EG ,É¡æY Ö©°ûdG ∫õ©d ádhÉfi πch ,¬æe qôØe ’
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πNóe

�إن �لن�سو�ص و�لنقو�ص �لكنعانية �للغة �لتي ” �لعثور عليها، و�لتي تعود �إىل 

�لعهد �لòي �أطلق في¬ على �لكنعانيني (وب�سكل خا�ص على كنعانيqي �ل�سو�حل) 

أن¬ يف ذل∂  ��س̀`````م �لفينيقيني، قليلة جد�ً خ�سو�ساً �إذ� �أخòن̀`````ا بعني �لعتبار �

بجدي̀`````ة �ملعروفة ب`/�أبجدية  �لعه̀`````د (�أو�خر �لعهد �لث̀`````اين ¥.م) ” �بتكار �لأ

أو بيبلو�ص/ وهي موؤلفة من 22حرفاً مدونة على �سكل �أفقي م™ خط  جبي̀`````ل �

عم̀`````ودي ق�سري يف�سل بني �لكلمات /�جل̀`````òور. �حلر± ل يدل على �سورت¬ 

.¢ùjQÉH .…Qƒ°S åMÉHh ôYÉ°T

.»∏Y ™«£e ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 ‘ á«≤«æ«ØdG ájóéH C’G

ïjQÉàdG

»°Só≤e õjÉa»°Só≤e õjÉa

❁
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 �òول من ��سم¬. وهك و�إ‰̀`````ا على �ل�سوت �لأ

فكلم̀`````ة (�ألف)، وه̀`````ي تعني �لث̀`````ور، ل تدل 

على �لثور كم̀`````ا يف �لكتابة �مل�سمارية، و�إ‰ا 

ول م̀`````ن �لكلمة. �أي حر± عل̀`````ى �ل�سوت �لأ

أت̀`````ي يف �سورة بيت / A. و�حل̀`````ر± �لثاين يا
منõل ليدل على �سوت �لباء B. وحر± �مليم 

M. /من/ ماء/ ل يدل على �ملاء و�إ‰ا على 
�سوت �مليم. وهكò� فحر± �لو�و ⁄ يعد يدل 

على (ولول) فرحاً �أو حõناً و�إ‰ا على �سوت 

/�ل̀`````و�و/W  ورمبا �أتت من̀`````¬ كلمة (مو�ل) 

وحر± �لهاء H ياأتي من فعل /هلل/ ولكن¬ 

يدل فقط على �سوت �لهاء. وهكò� �إىل �Bخر 

أ�سماء  �حل̀`````رو± �ل`22. وجدير بالòك̀`````ر �أن �

�حلرو± �ل`22 قد دخلت فيما بعد �إىل �للغات 

�سماء نف�سها. و�أحياناً بال�سورة  وروبية بالأ �لأ

نف�سها. وعلى �سبيل �ملثال حر± A ن�ستطي™ 

أن¬ ي�سب¬ ر�أ�ص ثور بقرنني كما هو  � ßأن نالح�

N ±وحر N ±وحر N M ±ل∂ حرòيف �لفينيقي̀`````ة. وكM ±ل∂ حرòيف �لفينيقي̀`````ة. وكM
ول في¬ �سورة �مل̀`````اء �لòي ي�سيل متعرجاً.  �لأ

فع̀`````ى �ملن�سل̀`````ة. وهو يف  و�لث̀`````اين �س̀`````ورة �لأ

�لفينيقية م�ست̀`````ق من ��سم /نح�ص �أو حن�ص. 

بجدية �لتي  بجدية هي �لأ يq �حلية. هò√ �لأ
�أ

�نتقلت فيما بع̀`````د �إىل �ليونان، كما نعلم من 

حكاية قدمو�ص، ومن تاريï هريودوت وبع�ص 

خرى. حي̀`````å دخل ��سم �حلر±  �مل�سادر �لأ

بجدية �لفينيقية  ول و�حلر± �لثاين من �لأ �لأ

�أي /�ألف وباء/، �إىل �أكÌ لغات �لعا⁄ مبعنى 

لف باء/. ومعنى ��سم قدمو�ص  بجدية �أو /�لأ �لأ

هو /�لقادم من �ل�رش¥/ /قدمو. من قدم /

�سماء  يقدم/. و�ل�سني لحقة يونانية تلحق �لأ

�ملفردة �ملòك̀`````رة يف �ليونانية كما يف ��سم /

�دوين/�سيدي/ربي/ �ل̀`````òي �أ�سبí �أدوني�ص. 

ل¬ (زو�̀`````ص) �ليوناين  وتقول �حلكاي̀`````ة �إن �لإ

م̀`````رية �لفينيقي̀`````ة �لكنعانية �أوروبة  �أب�رش �لأ

أبي�ص  ووق™ يف غر�مها فحول نف�س¬ �إىل ثور �

�للون فلما �قÎبت من¬ �أوروبة لتد�عب¬ حملها 

وط̀`````ار بها �إىل بالد√ (�ليونان). فاأر�سل �ملل∂ 

�بنة قدمو�ص �سقيق �أوروبة للبحå عن �أخت¬. 

وعلى ه̀`````ò� �لنحو و�س̀`````ل قدمو�ص �إىل بالد 

لفباء �لفينيقية  غريق ونقل مع¬ حرو± �لأ �لإ

�إىل �ليون̀`````ان �لòين �قتب�سوه̀`````ا وتعلمو� منها 

فن �لكتابة و�سموها بلغته̀`````م (فونينيكيا) /

 .Phoinikeia-Grammata غر�ماتا/ 

و(هن̀`````ا∑ قطع̀`````ة نقدية قدÁة م̀`````ن مدينة 

لفباء  (�س̀`````ور) عليها �سورة قدمو�ص يقدم �لأ

�إىل �ليون̀`````ان. �لقطع̀`````ة موج̀`````ودة يف �ملكتبة 

�لوطنية �لفرن�سية). ‡ا يدل على �أن حكاية 

 åبجدي̀`````ة كانت معروفة و�سائعة بحي نقل �لأ

 Pannopolis (بانوبولي�̀`````ص  �لكات̀`````ب  �أن 

�لقرن �ÿام�ص) ذكر يف كتاب ل¬ �أن قدمو�ص 

لهي (�لكتابة)  تعلم يف ب̀`````الد√ �أ�رش�ر �لعلم �لإ

ث̀`````م ن�رشه̀`````ا يف �لع̀`````ا⁄. وجدي̀`````ر بالòكر �أن 
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(م̀`````ال∑ �أو رب �لكتابة يف ثقافتنا �لقدÁة، 

يq نبي) ‡ا يوؤكد �أن 
كان يحم̀`````ل ��سم (نبو. �أ

أنها علم  �لقدم̀`````اء ن¶رو� �إىل �لكتاب̀`````ة على �

م̀`````رية /�أوروبة/ فقد  �سول. �أما �لأ �إله̀`````ي �لأ

أوروب̀`````ة. و��سم �أوروبة  �أعط̀`````ت ��سمها لقارة �

�أو /عروبا/ يدل عل̀`````ى �لغرب. كما �أن ��سم 

أينا. قدمو�ص يدل على �ل�رش¥ كما ر�

ولقد كان كنعانيو �ل�سو�حل، (�لفينيقيون) 

غري̀`````ق ن�سب̀`````ة �إىل �لل̀`````ون  كم̀`````ا �سماه̀`````م �لإ

رجو�ين �ل̀`````òي ��ستخل�س¬ �لفينيقيون من  �لأ

�سد�± �لبحرية، مهرة يف �ل�سناعة  بع�ص �لأ

كم̀`````ا نعر± م̀`````ن حكاية �ملهند�̀`````ص �ملعماري 

و�حلاذ¥ يف �سناعة �ملعادن �لفينيقي �ل�سهري 

(�أحري�م-�أبي..) �أما يف عا⁄ �لتجارة و�ل�سفر 

عل̀`````ى �لبح̀`````ار �إىل �لب̀`````الد �لبعي̀`````دة بهد± 

�لتجارة فلم يكن هن̀`````ا∑ من يعلو عليهم يف 

ه̀`````ò� �ملجال. وبع�ص �لنقو�ص تثبت و�سولهم 

�إىل �أمريكا قبل (كولومبو�ص) بقرون طويلة. 

أنهم حملو� معهم، �إ�سافة �إىل حرو±  ولبد �

بجدي̀`````ة، �لكثري من �ملف̀`````رد�ت و�لعبار�ت  �لأ

وطقو�̀`````ص �لعب̀`````اد�ت �لديني̀`````ة و�ل�سناع̀`````ة 

و�ملالح̀`````ة �لبحري̀`````ة وبناء �ل�سف̀`````ن و�لثقافة 

و�لفن و�ملو�سيقى و�لنحت وفن �لعي�ص و‰ط 

تفكري مع̀`````ني �إىل كل �أرجاء حو�ص �ملتو�سط، 

كما نعلم من نقو�ص قÈ�ص ومالطة و�رشدينيا 

ندل�ص حي̀`````å ل تõ�ل بع�ص  وقرطاج̀`````ة و�لأ

أ�سماءه̀`````ا �لكنعانية �لفينيقية  �مل̀`````دن –مل �

�لقدÁة مث̀`````ل (قاد�ص) و(ملغ̀`````ا) و�جلõيرة 

ندل�ص �نطلق �لقائد �لكنعاين  وحما√. ومن �لأ

�لفينيقي �ل�سهري (هاين-بعل) يف حملت¬ على 

روما.

أنف�سه̀`````م، وياللغر�بة،  أنه̀`````م ه̀`````م � غ̀`````ري �

أ�سلفن̀`````ا، �س̀`````وى �لقليل من  ⁄ يÎك̀`````و�، كم̀`````ا �

دبي̀`````ة. (ون�س™ هنا كل �للهجات  �لكتابات �لأ

�لكنعاني̀`````ة من موؤ�بي̀`````ة و�دومي̀`````ة وعمونية 

وغاريتية ولغ̀`````ة �إيبال وماري  ويبو�سي̀`````ة و�لأ

وقطن̀`````ة) يف قائمة �للغة �لكنعانية �لفينيقية 

م. بينما جند �أن ‡لكة �أوغاريت �لقدÁة  �لأ

(عل̀`````ى �ل�ساح̀`````ل �ل�سوري) ترك̀`````ت لنا مÄات 

لو�ح �ملدونة باأبجدية �أقدم من  ومÄات من �لأ

�لفينيقي̀`````ة وتoعتÈ �أول �أبجدية مكت�سفة حتى 

�ليوم. ولق̀`````د �أعطتنا كتابات �أوغاريت فكرة 

دب �لكنعاين  و��سعة وعالي̀`````ة �مل�ستوى عن �لأ

�لفينيقي، �لòي ⁄ نكن نعر± عن¬ �سيÄاً قبل 

ول من �لقرن  �كت�سا± �أوغاريت يف �لرب™ �لأ

�ملا�سي، �س̀`````وى ما ورد يف بع�̀`````ص �لكتابات 

�لتور�تية وهو قليل ج̀`````د�ً ويت�سم بالعدو�نية 

حيان. يف كثري من �لأ

أل̀`````و�ح �أوغاريت  ومن ح�سن �حل̀`````ß �أن �

جعلتن̀`````ا على معرفة كب̀`````رية باللغة �لكنعانية 

ل̀`````ف �لث̀`````اين  �لفينيقي̀`````ة كم̀`````ا كان̀`````ت يف �لأ

أنه̀`````ا بينت �لكثري م̀`````ن �ملعطيات  ¥.م كم̀`````ا �
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�ل�سيا�سي̀`````ة و�لقانونية، �إ�ساف̀`````ة �إىل مناحي 

أيام �أجد�دنا  �حلي̀`````اة �ليومية كما كانت على �

�ل�سوري̀`````ني �لقدم̀`````اء. ول نن�سى �أن ن�سري �إىل 

�لناحية �لدينية و�لفل�سفية �لتي ك�سفت عنها 

�لن�سو�ص. �إ�سافة �إىل �كت�سافنا �أن �لكثري من 

�لÎ�كيب و�ل�ستعمالت و�ملفرد�ت �للغوية يف 

لغ̀`````ة �حلياة �ليومية يف كل �أنحاء بالد �ل�سام 

تع̀`````ود �إىل زمن بعيد يتجاوز �Bل± �ل�سنو�ت. 

حيå عÌنا على تل̀`````∂ �ل�ستعمالت �للغوية 

دبية �أو  �لتي كانت �سائدة حت̀`````ى يف �للغة �لأ

(�لف�سح̀`````ى) كما نقول �لي̀`````وم. و�لتي دoونت 

وغاريتية (�ملالحم  بها �لن�سو�ص �ل�سعرية �لأ

�ساطري). وه̀`````ò� ما فعلت¬ ‡لكة (�إيبال)  و�لأ

�لقدÁ̀`````ة �لت̀`````ي ك�سفت عن لغ̀`````ة كنعانية ل 

تختل̀`````ف �إل قلياًل ع̀`````ن كنعاني̀`````ة �أوغاريت 

وكنعانية (فينيقيا) (�ل�ساحل �ل�سوري �للبناين 

�لفل�سطيني) كما �س̀`````و± نرى يف �لن�سو�ص 

�لفينيقية يف �ل�سفحات �لتالية، و�لتي ت�سم 

�أكÌ �لتعاب̀`````ري و�ملفرد�ت �لكنعانية �لفينيقية 

كما هي يف �لنقو�ص و�لكتابات �لفينيقية �لتي 

و�سلت �إلين̀`````ا. ورمبا حان �لوقت لنعدل عن 

ت�سمية هò√ �للغ̀`````ات /�للهجات با�سم مدينة 

 íأو ‡لك̀`````ة لنطل̀`````ق عليها ��سمه̀`````ا �ل�سحي�

وهو /�للغة �ل�سورية �لقدÁة/. وهò� �ل�سم 

خري يحتوي يف �حلقيقة على كل �للغات / �لأ

�للهجات �ل�سورية �لقدÁة من �أمورية وحثية 

�سورية  كادية �ل�رشقية �أي �لبابلية و�لأ �إىل (�لأ

�س̀`````ل �أمورية) وكنعانية وفينيقية  وهي يف �لأ

أو �رشياني̀`````ة، وحتى �للغة �ل�سومرية  Bر�مية � و�

�لتي ي�رش �لبع�ص على �عتبارها غريبة عن 

تاريï �ملنطقة �لثقايف. فهò√ �للغات تد�خلت 

فيما بينها وتعاي�ست على مدى �Bل± �ل�سنني. 

خرى و�أعطتها،  وكل و�حدة ��ستعارت من �لأ

حت̀`````ى �س̀`````ار من �ل�سع̀`````ب “يي̀`````õ �لو�حدة 

خرى يف ‹ال �ملف̀`````رد�ت و�لÎ�كيب  ع̀`````ن �لأ

و�لقو�لب �لبالغية و‰ط �ل�سياغة �جلمالية 

 åو�لتفكري يف �ملجالني �ملادي و�لروحي. بحي

أنه̀`````ا –ولت بفعل /�لعي�̀`````ص �مل�سÎ∑/ �إىل  �

مر دللة  لهج̀`````ات يكفي �أن نòكر هن̀`````ا، ولالأ

حد) هو  هام̀`````ة، �أن ��س̀`````م (�هلل �لو�ح̀`````د �لأ

و�ح̀`````د يف جòر ه̀`````ò√ �لكلم̀`````ات (عل-حد) 

ح̀`````د). وحتى يف �للغة  �أي (�هلل �لو�ح̀`````د �لأ

أو  أت̀`````ي يف �سيغة (جل. � �ل�سومرية فال�سم يا

لوجال) ليدل على �جلاللة كقولنا: �هلل جل 

جالل̀`````¬. وعلى �مللوكية كم̀`````ا يف قولنا: �ملل∂ 

هلل وحد√.

بجدية �لفينيقية  بعد تل∂ �ملقدمة عن �لأ

يجد �لقارÇ يف �ل�سفحات �لتالية flتار�ت 

من �لتعابري و�لن�سو�ص �لفينيقية �لتي تعود 

للع�رش �ل̀`````òي –دثنا عن¬. ولقد و�سعنا كل 

�سلية وكما ورد. ويلي ذل∂  ن�ص يف لغت̀`````¬ �لأ
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�رشح �لكلم̀`````ات ثم �لÎجمة �سب̀`````¬ �حلرفية 

للن�ص.

.¢üædG Gò¡H CGóÑfh

 á«≤«æ«ØdG á```¨∏dÉHh .á```¨∏dG »```FÉæK ¢üf

.á«ã◊G á¨∏dGh

 Karatépé /¬Ø«JGôc/ ™bƒe ìGƒdCG øY

.(É«côJ)

.ΩCG-∫-h-ÜG-∫

 ‘  »```JCÉJ  ΩÓ```dG)  .Ω C’Gh  Ü C’Éc  :≈```æ©ŸG

.(¬«Ñ°ûJ ±ôM/∑) á¨«°U

.∑-¿-G-h-ì-…

 / q»M QòL øe/ƒëj) ÉfCG oâ««MCG :≈```æ©ŸG

.≈ëjh AGƒM º°SG É¡æeh .Iƒ«M .IÉ«M

.∑-¿-CG-Ü-ì-Q-…

 . kÉÑMQ QÉ```°üa ¿ÉµŸG ™ q°Sh - qÖ```MQ :≈```æ©ŸG

.(ÉfCG oâÑMQ)

.…-¿-O-G-¢T-Q-¢T.…-¿-O-G/ä-Ü

 ¢TöT (…+¿hOG/ó«°S) …ó«°S â«H :≈æ©ŸG

.…ó«°S ´ôa øe (π°UCG)

 ≈àM á«µëŸG á```¨∏dG ‘ IOƒLƒe ¢```TöTh

.(πWÉY ƒ°TöT hCG.πWÉY ¢TöT) Ωƒ«dG

-Ü0CG.¢S-Q-∑-∫-´.∑-¿-CG.Ü/¢T/…/ h

.…

 ÖKh hCG Ö°T) π°U C’G ‘) â°ù∏Lh :≈```æ©ŸG

 á```«Hô©dG ‘ IOƒ```Lƒe »```gh .¢```ù∏L ≈```æ©Ã

 .»HCG »°Sôc ≈∏Y ÉfCG (¢ù∏L ≈æ©Ã á«Hƒæ÷G

.¬fÉµe kÉµ∏e âëÑ°UCG …CG

.∑-∫-Ω.∫-∑

.∂∏e πc :≈æ©ŸG

.ä-R-´

 ó```eCG  ≈```æ©Ã  Rõ```Y.Iƒb)  Iõ```Y  :≈```æ©ŸG

.(Iƒ≤dÉH

.ä-…-¢U-¥

 AÉ```àdG)  .≈```°üb C’G  .≈```°übCG  :≈```æ©ŸG

.(å«fCÉà∏d

.Q-±-¢U

 hCG äƒ```°U øe) .Ò```aÉ°üY/Qƒ«W :≈```æ©ŸG

(Qƒ«£dG ÒØ°U

.¢T-Q-ä

.≈≤°S .AÉŸG ¢TQ :≈æ©ŸG

.¿.∑

 ‘ »```JCÉj kÉ```fÉ«MCGh .¿ƒ```µdG π```©a :≈```æ©ŸG

 öVÉ◊G ≈∏Y ád’ó∏d ÉÃQ .(¿.∑.…) á¨«°U

.»°VÉŸG hCG

-O-Ω-ì-Ü

 (OGQCG/≈```¨àHG)`H ¢```†©ÑdG √öùØj :≈```æ©ŸG

 -ó```ªM)  ≈```æ©e  Qò```÷G  ‘  ó```‚  É```ææµdh

(óªëj

 ó```ªëH) hCG .(ˆ ó```ª◊G) IQÉ```ÑY ‘ É```ªc

.ˆG IOGQEÉH :Oƒ°ü≤ŸG ÉÃQh (ˆG

❁				❁				❁
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ح̀`````ري�م  �ملل̀`````∂  تاب̀`````وت  ن�̀`````ص 

�لفينيقي مل∂ ‡لكة جبيل /يبلو�ص 

يف لبنان.

ح̀`````و�يل �أو�خر �لق̀`````رن �حلادي 

ع�̀`````رش ¥.م وه̀`````و ي�س̀`````م تقريباً كل 

بجدية. حرو± �لأ

.á«≤«æ«ØdG– á«fÉ©æµdÉH ¢üædG

/.Ω-Q-ì/øH-∫.Ü-ä/±.R-¿-Q

.∑-∫-Ω

/∑/````g-Ü/.Ω-Q-ì/∫-Ü-ê

 á```¨«°U  º```«ŸG  (.Ω.)∫/Ü/ì-ä-¢```T

.™ª÷G

/(Ω)∑-∫-Ω/Ü-∑-∫-Ω/.∫/h

./™ª÷G á¨«°U º«ŸG

 (Ω)¿-∑-¢```S/Ü.¿-∑-¢S/h

.™ª÷G á¨«°U º«ŸG

-ê/…-∫/.ä-¿-ì-Ω/.ä-G/h

.∫-ê-… /h.∫-Ü

-ì/.∑-±-ä-ì-ä/.¿-R/¿-Q

.¿-ç-±-¢T-Ω/.Q-ç

/∑-∫-Ω .¢```S -∑/.∑-Ü-ä- `g-ä

.(Òª°V AÉ¡dG).`g

/h/.∫/Ü/ê/∫/.ì-Q-Ü-ä/ä-ì-¿/-h

.ì-Ω-…/`g

�لتعريب �حلريف. عن �لÎجمة �لفرن�سية 

و�لعربية.

 øH /π©H-ƒàjG/ (¬∏©a) ¬eÉbCG äƒHÉàdG Gòg{

.∂∏e /ΩGÒM/

 π°U C’G ‘) √ódGh ΩGÒ◊ π«ÑL (áæjóe)

.AÉª°ùdG iƒb ÚH ΩÉ≤ªc (√ƒHCG/ ¬H)
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 π°U C’G ‘ »```JCÉJ í```jöV hCG ΩÉ```≤e á```ª∏c)

.óbQ q…CG í£°ûJ /í£°T hCG íà°T)

 á```«gƒd E’G ≈```∏Y ∫ó```j (∫) ΩÓ```dG ±ô```M

:™ª÷G á¨«°U ÚÑàd º«ŸG »JCÉJh .(≈∏©dG)/

.(AÉª°ùdG iƒb πc)

 ∂∏e (á«WöT) /ƒdh/ :(π```°U C’G ‘) GPEGh 

.∑ƒ∏ŸG ÚH

 ΩÉµ◊G øe (øcÉ°S/:π°U C’G ‘) º```cÉM hCG

.¢û«L óFÉb hCG

 Gò```g í```àah ,π```«ÑL á```µ∏‡ ó```°V ≈```°ûe

.äƒHÉàdG

.(∂Øj/∂a) π©a ≈∏Y ¢üædG ‘ Ì©f)

 ¬°TôY »°Sôc §```≤°ùjh ,¬àµ∏‡ Ö```¡æà∏a

.(¬µ∏e »°Sôc :π°U C’G ‘)

 /QOÉ```Z/ìôH/  :π```°U C’G  ‘  É```ªc)  ìÈ```jh

z...íª«dh .π«ÑL áµ∏‡ ΩÓ°ùdG

ينتهي �لن�ص ببع�ص �لكلمات �لقليلة غري 

�لو��سحة نتيجة عو�مل �لõمن.

�إ�سارة.

 ‘ ¢```Tô©dG ≈```∏Y ¢```ù∏L (ΩGÒ```M) ∂```∏ŸG

.Ω.¥ ∫h C’G ∞d C’G ™∏£e

 íjö†dG ΩÉbCG …òdG (π©H-ƒàjEG) ¬```æHG ÉeCG

 á```æ°S ‘ ¬```«HCG ó```©H º```µM ¬```fCG í```LôŸG ø```ªa

.Ω.¥980

كلمة (ر.ن) �لو�ردة يف مطل™ �لن�ص تاأتي 

مبعن̀`````ى: �سل̀`````ب. �سامت. �سل̀`````د. �أي حالة 

�ل�رشيí �حلج̀`````ري. �أما حر± �ل`(ز) Z فهو 

ياأتي كا�سم �إ�سارة: ه̀`````ò�. وكلمة (ر.ن) �لتي 

�سع̀`````ب على �ملحققني �لعثور على �سورة لها 

 oتÌخ̀`````رى. فقد ع يف �للغ̀`````ات �مل�رشقية �لأ

 É se º p¡ pHƒ o∏ ob ≈n∏ nY n¿GnQ} ةÁية �لكر Bعليها يف �ل

يq �أ�سبحت قلوبهم �سلبة 
|. �أ n¿ƒ``` oÑ p°ù rµnj Gƒ``` ofÉ nc

 .íوقا�سية كاحلجر ‡ا يعطي معنى �ل�رشي

ل حركة ول ح�ص ول رحمة مبن يرقد في¬.

ن�ص �ملل∂ يحو.

�لن�ص بالكنعانية. (مقط™)

أن̀`````∂) /يحو-مل∂/مل∂/ أو � �) ï`````̀1- �ن

جبل/بن/يهر/بعل/بن/

�رمل∂/مل∂.

2-جبل/��ص/فعلÏ/√/ربة/بعلت/جبل/

.ïلكت/عل/جبل/و/قر�/�ن‡

3-�ت/ربتي/بعلت/جبل/∑/�سم™/قل/

و/فعل/�نï/ل/ربتي/بعلت.

�لتعريب �حلريف.

أن̀`````ا- يحو مل∂/�أو/ يح̀`````ي مال∂/ مل∂  �

‡لكة جبال �بن �رمل∂

�سل  مل∂ ‡لكة جبال. �لòي /��ص يف �لأ

��سم مو�سول (�لòي) جعلت من¬(�لهاء �سمري 

�لغائب) �لرب̀`````ة �سيدة جبال ملكا على ‡كة 

جبال

�سل /قر�/ ولعلها من  أنا (يف �لأ وناديت �

/قر�أ/ (تال ب�سوت مرتف™) �أو من /�لقر�ر/
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لغ̀`````ة  يف  وق̀`````ر�ر  (ج̀`````و�ب  �ل�س̀`````وت 

�ملو�سيقى).

�سيدتي ربة جبل حت̀`````ى �سمعت. و�أقمت 

أنا لربتي (مòبحاً) �سل فعلت) � (يف �لأ

ن�ص (تبنت) مل∂ �سيد�. (مقط™)

�لن�ص بالكنعانية.

 / ∂```∏e / ä Î°ûY / ø¡c / âæÑJ / ïf G -1

.øH/Âó°U

 /äÎ°ûY/ ø```¡c (Qõ```f) hCG Qõ```Y-øª°TG -2

./Âó°U /∂∏e

 /â```jG/≥ØJ/¢TG/ΩOG/πc/äG/»eR-3

.ä-∫G /∫GR/¿ôg

.»à∏Y íàa -4

�لتعريب �حلريف. 

 ∂∏e ähÎ```°ûY áHôdG ø```gÉc /âæÑJ/ É```fCG

Gó«°U

 ähÎ°ûY øgÉc /(Qõf hCG) RõY øª°TG/ øHG

.Gó«°U ∂∏e

 .(áæ©d -áeòe) π°U C’G ‘ »g Éªc/»eR/

 øe »àeòe ∂àJCG GPEGh/ :»ÑæàŸG â«H ‘ É```ªc

 ΩOCG »æH πµd »àeòe :∫ƒ≤j ¢üædGh /.¢übÉf

äƒHÉàdG Gòg (≥àØj π°U C’G ‘) íàØj

 ÉÃQh /.»à∏Y/ π°U C’G ‘) …È```b íàØjh

(á«dÉ©dG áaô¨dG …CG /á«∏Y/ áª∏µdG

أينما وردت ل تعني �هلل. و�إ‰ا  كلمة رب �

أو �ل�سفي™ و�لويل �لòي ي�سهر  �ملال∑ �حلار�ص �

أو �ململكة). ورمبا ��سم  على �مل̀`````كان (�ملدينة �

/رف̀`````اRephaim Ë. (�مليم �سيغة �جلم™) 

فيبق̀`````ى �جلòر (ر±)، �لòي يرد يف ن�سو�ص 

�أوغاريت هو �أف�سل ت�سمية للقوى �ل�سماوية 

ما فو¥ �لطبيعة (�ملالئكة) �لتي يدل عليها. 

ونع̀`````Ì يف �ل�سم على جòر /ر�أفة- وروؤو±. 

- يرفر±/ دللة على �أجنحة �ملالئكة.  q±و/ر

لهية ياأتي د�ئماً يف  حيå �إن ��سم �ل̀`````ò�ت �لإ

�سيغة /عل/ تعاىل.  

.zÉÑ«jGQÉH{ Iôî°U ¢üf

 s” .زيل�Èح̀`````و�يل �لقرن �ل�ساد�ص ¥.م �ل

�كت�سا± �ل�سخرة �سنة 1872.

:á«≤«æ«ØdG á«fÉ©æµdÉH ¢üædG

/ô```≤¡e/¿ó°U/Ω/ø©æc/øH/Éæëf  -1

.¿/∂∏°T/√/ôë°S/h/∂∏e /√

 /h/Ωô```g/¢UQCG/â≤MQ-õjG-∫G-Éf  -2

.Ω/¿ƒ«∏Y/∫/ôëH/â°ûf

 /h/á```©°ûJ/âæ°T/Ü/âfƒ«∏Y/h  -3

.ôHG/Éf/∂∏e/ΩôM/∫ /IöûY

/ º```«H ÈL / ¿ ƒ°ü©e / ∂∏¡f / h  -4

.IöûY/â«fG /ºY/™°ùf /¿ƒØ°U

/ º```à°T / h óëj / Ë / Ü / ¬«¡f / h  -5

.∫óÑf/h/ºM/∫/¢SQ’/ÖÑ°S /Öæ°T

/É```fÈM/äG/¬f’/h/π©H/ój/Ω  -6

.öùY/ºæ°S /º∏g



êPÉ‰h åëH ..ïjQÉàdG ‘ á«≤«æ«ØdG ájóéH C’G

282011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

 z.....{  /º```°ûf/â°û∏°T/h/ºàe  -7

.(á«ë‡ äGQÉÑY)

./ôHG/äöû©àe/ïfG  -8

/ â```f ƒ«∏Y / h / Â ƒ«∏Y / Éà«∏ÑM  -9

.Éææëj

:ìöûdG 

�سل »بني  ب̀`````ن /كنع̀`````ن/ كما ه̀`````ي يف �لأ

أو �لكنعاني̀`````ون«. وباحلر± �لالتيني  كنعان �

.bn-kn-n
وهو �ل�سم �لòي كان �لفينيقيون يطلقون¬ 

أنف�سهم كما هو و��سí من �لن�ص. على �

ولق̀`````د ذكر �لقدي�̀`````ص �أوغ�سطني �أن �أهل 

قرطاج̀`````ة كانو� على عه̀`````د√ »�لقرن �لر�ب™« 

أنف�سهم ب`»�لكنعانيني«. ي�سمون �

كلمة /م/�سدن/. �مليم حر± جر مبعنى 

م̀`````ن. ثم ��سم مدينة »�سي̀`````د�« وكانت تo�سمى 

�سي̀`````دون كلم̀`````ة /م/√/قرت/ كم̀`````ا هي يف 

 .mh/qrt س̀`````ل.. وباحلر± �لالتين̀`````ي� �لأ

و�ملعن̀`````ى: من مدينة. وبقي̀`````ت قرت يف كلمة 

�سل:  قري̀`````ة. وكòل̀`````∂ يف ��سم قرطاج̀`````ة �لأ

قرت/ حا�ست. �أي �ملدينة �حلديثة.

�لالتيني  باحل̀`````ر±  /همل̀`````∂/.  كلم̀`````ة 

hmlk �لهاء للتعريف. ومل∂ نف�سها كما يف 
�لعربية.

ونع̀`````Ì عليها يف تعب̀`````ري مثل »كل ‡ال∂ 

/كل/همملكت/√/�ر�̀`````ص/.  ر�̀`````ص«:  �لأ

Kl-hmmlkt-i- �لالتين̀`````ي  وباحل̀`````ر± 

.ars
كلمة /�سحر- Œ /shrارة. و/�سوحري/ 

تاج̀`````ر. رمبا من �ل�سف̀`````ر يف �لفجر كما كان 

يفعل Œار �لقو�فل. �أو من �ساح. ي�سوح.

كلمة √/�سل̀`````∂/ن.hshlkn. باملحكية /

أو  �سلق/ تعني /رم̀`````ى/. »�سلقو كف« �رشب¬ �

رما√ ب�سفعة.

�إلq �إذ� كانت �لكا± مو�سوعة حمل �ل�سني 

يr نح�سل على نف�ص 
في�سري �ملعنى /�سلف/ �أ

.±òملعنى رمى/ ق�

كلمة /�يõ- رحقت/ yz-rhqt »تركيب 

أو تدوين �سيÅu ن�ستخل�ص  غام�ص بالكنعانية. �

من̀`````¬ فع̀`````ل »زت« �أي رم̀`````ى. �لعا�سفة رمتنا 

.Åل�ساط� �òزتتنا« على ه«

�أر�ص   .ars-hrm /�ر�ص-هرم/  تعبري 

عالية، �أو جبال.

و/ن�ست/ w-nsht. قدمنا �أو �سحينا. 

أن�ساأ/ مòبحاً للت�سحية. �أو رمبا من �أ�سل /�

كلمة /بحر bhr. �أو /بخر/ وتدل على 

�لبخور، حيå تتب™ هò√ �لكلمة كلمة ت�سحية 

أو تقدمة. �

عب̀`````ارة /ل-ح̀`````ر± جر. ث̀`````م تاأتي كلمة 

أو /�إيلي̀`````ون/ �أي تعاىل.  � /lywn/ علي̀`````ون
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 lywnt ي يف �لعلى �لرب. وعليونتò`````̀أو �ل �

�سيغ̀`````ة �ملوؤن̀`````å. وتدل �لكلم̀`````ة عموماً على 

أو �ملالئكة. �لقوى �ل�سماوية �

عب̀`````ارة /و/نهل∂ Wnhlk مبعنى: جاء 

أو و�س̀`````ل �أو ذهب. ففعل /هل∂/ يدل �أي�ساً  �

على �لòه̀`````اب. ونق̀`````ول يف لغ̀`````ة �ملخاطبة 

�ليومي̀`````ة: هلكنا من �لطري̀`````ق �أو من �ل�سفر. 

يq م�سينا كثري�ً.
�أ

عب̀`````ارة /�سون جÈ/ ��سم مدينة ع�سيون 

/Ë/ لعقبة. وتليها عبارة� èجابر قرب خلي

أو �لبحر.  �سفون/Ë .Ym.sfwn هي �ليم �

و�سفون ت̀`````دل على جهة �ل�سم̀`````ال. ويعتقد 

أنه̀`````ا من �أ�سل م�̀`````رشي. ورمبا  �ملخت�س̀`````ون �

حمر فهي تاأتي يف �سفر  دل̀`````ت على �لبحر �لأ

�ÿ̀`````روê �لتور�تي به̀`````ò� �ملعنى /Ë �سو±/ 

حمر. �لبحر �لأ

 Èتع .nsh-nissa/عبارة /ن�ص/ني�س̀`````ا

ع̀`````ن معنى �لòهاب بعيد�ً. ورمبا عÌنا فيها 

عل̀`````ى معنى م�س̀`````ى بعيد�ً حتى �س̀`````ار ن�سياً 

من�سياً.

حر± �ملي̀`````م »م« ياأتي مبعنى »م™« ولعل 

أو �سهو�ً من  �لعني �سقطت نتيجة �ل�ستعمال. �

�لكاتب.

 .»nyt-shrt »نيت.ع�̀`````رشت  عب̀`````ارة: 

تاأين مبعن̀`````ى »ع�رشة �سفن«. ع�رشت/ ع�رشة. 

ار. qونيت/ بقيت يف كلمة »نوتي« �لبح

تاأتي يف   .»wnhyh/¬`````̀و-نحي« عبارة: 

�سل من  �لن�ص مبعن̀`````ى »كنا« ولعله̀`````ا يف �لأ

يq ذهب 
/ناح وناحية/، نح̀`````ا �إىل مكان ما �أ

�إلي¬. ويف �لن�ص/ نح̀`````ت بنا ميا√ �لبحر. /

�أو/ كنا، على نعوم على �مليا√.

كلمة »يحدو yhdw« تاأتي مبعنى /معاً/ 

يq يقف 
خر/ يق̀`````ف حدي/ �أ Bلو�حد حد �ل�

بقربي �أو معي.

 »sh-m- shnm/عبارة »�ستم- �سن-م

تعني �سنتني »�مليم عالمة �جلم™.

كلمة: »�سب̀`````ب/ sbb« تاأتي مبعنى /د�ر 

�سل: �سبا �إىل. كان قريباً  حول/ لعلها يف �لأ

مر يتعلق  من م̀`````كان �أو من �ل�ساطÅ طاملا �لأ

ب�سفينة.

عبارة: »ر�ص-ل-حم/rs-l-hm« �لبع�ص 

فهم منها �أر�ص/ حام/ �أفريقيا/. ولكنها قد 

تعن̀`````ي /�أر�ص م�رش »حمي̀`````ت هو ��سم م�رش 

.»Ëلقد�

عبارة: »و-نبدل wnbdl« تاأتي مبعنى/ 

.¥ qأو فر بدد �

عبارة: »م-يد بع̀`````ل/myd-Baal« بيد 

أو م™ ي̀`````د �لبعل. �أو/ و م̀`````™ �لعبارة  �لبع̀`````ل �

أو بددتن̀`````ا ي̀`````د بع̀`````ل/  �ل�سابق̀`````ة /فرقتن̀`````ا �

»�لرب«.
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wl-nh- »ول-نí-ت-حÈن/  �لعبارة: 

t-hbrn« مبعنى /�نف�سلنا عن رفاقنا/ ول 
/تاأتي مبعن̀`````ى »وىل- م�سى« و/نí/ مبعنى 

»�نتح̀`````ى مكان̀`````اً« و/حÈن/ رمب̀`````ا مبعنى /

�ساعت �أخبارهم/ �فÎق̀`````و� عنا. وقد تاأتي 

أو �سيد. كلمة :حÈ/ مبعنى رفيق �

shnm- /عب̀`````ارة: »�سنم- �رش-م̀`````ت-م

shr-mt-m« 12رج̀`````اًل »رج̀`````ل يف �سيغة 
�سل«. وتليها عبارة: »�سل�ست- �جلم̀`````™ يف �لأ

ن�̀`````ص-م/shlsh-nsh-m« وث̀`````الç ن�ساء. 

�سل«. »�مليم«. »�مر�أة يف �سيغة �جلم™ يف �لأ

أن̀`````ا/ �أو يف �سيغة  � »-nky/كلم̀`````ة »نكي

أو �ن∂«.  � -ï`````̀أخ̀`````رى »�ن كنعاني̀`````ة فينيقية �

ويل̀`````ي ذل∂ ��سم �ل�سخ�̀`````ص �لòي يتكلم وهو 

mt-t-/تÎرئي�ص قائد �ل�سفينة: »مت-��س

يq /متع�̀`````رشوت/ �أو مبعن̀`````ى �Bخر /عبد 
rt« �أ

ع�سÎوت/. ث̀`````م تاأتي كلمة: »بر/br« مبعنى 

�لرئي�ص.

مبعن̀`````ى:   »hblty/حبلت̀`````ي« عب̀`````ارة: 

��ستوليت على. ورمبا تعني حرفياً: /مددت 

ن كلمة  ألقيت مر�ساتي. وذل∂ لأ أو � حب̀`````ايل/ �

/حبلتي/ تعني يف �جلم™ /حبايل/ ول نن�ص 

.Åمر يتعلق ب�سفينة تر�سو على �ل�ساط �أن �لأ

خ̀`````رية: »يل/و/Â/و-يل/و/ �لعب̀`````ارة �لأ

أ�سماء ودللت  �  »lywnm-w-lywnt نت

�إلهية يف �سيغة �جلم™ �ملòكر و�ملوؤنå. وتليها 

عب̀`````ارة: »يح̀`````yhnn/« �لتي ت̀`````دل على 

 qي
فع̀`````ل �ل�سفقة و�لرحم̀`````ة »حنان/حنون« �أ

رباب و�لرب̀`````ات ويكونو� عوناً  /فلريحمنا �لأ

لنا/ �أو حرفياً: فليحنو� علينا.

lhrm- عبارة: »/ل/ح̀`````رم- ملكن/بر

mlkn-br«. �ل̀`````الم حر± ج̀`````ر. /ملكن/ 
تعن̀`````ي ملكنا. و��سم̀`````¬ »ح̀`````ري�م« وهو �ملل∂ 

�ل�سه̀`````ري يف �لتاري̀`````ï. و/ب̀`````ر/ تاأتي مبعنى 

.Èي ي�سن™ �لòل� íل�سال�

:‘ô◊G Öjô©àdG

نحن بن̀`````ي كنعان من »مدين̀`````ة« �سيدون 

»�سيد�« مدينة �ملل∂.

 Åل�ساط� �ò`````̀لتج̀`````ارة رمتن̀`````ا عل̀`````ى ه�

�لقا�سي. �أر�ص �جلبال �لعالية.

قدمن̀`````ا قرباناً لقوى �ل�سم̀`````اء يف �ل�سنة 

�لتا�سعة ع�رشة »للمل∂« حري�م. ملكنا �لبار.

أتين̀`````ا من ع�سي̀`````ون جابر عل̀`````ى �لبحر  �

بع�رشة �سفن.

وكن̀`````ا يف �لبحر معاً �سنت̀`````ني حول �أر�ص 

»ح̀`````ام و�أفريقيا �أو م�رش« ث̀`````م �نف�سلنا، يد 

 çأتينا �إىل هنا �ثنا ع�رش رجاًل وثال �لبعل، و�

أنا  ق�سى، �لòي � ن�ساء على ه̀`````ò� �ل�ساحل �لأ

�لرئي�ص »مت- ع�سÎت« ��ستوليت علي¬.

أرباب وربات �ل�سماء. فليحمنا �
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:á«fÉ©æµdÉH ‘ô◊G ¢üædG

مقط™:

.
q
�نï/كلمو/بر/حي  -1

مل∂/جري/عل/يادي/و/بل فعل/  -2

كن/مب¬/و/ب̀`````ل فعل/ك̀`````ن/ مب¬/   -3

و/ بل فع̀`````ل. و/كن/�ب/حيا/ و/بل فعل / 

وكن/�ح/.

�ساأل/و/بل فعل/و/�نï/كلمو/بر/  -4

”/ م�ص/فعلت.

ب̀`````ل فعل/√/لفني/هم/كن/ب̀`````ت/  -5

�بي/ب/ متخت/مل∂/م/�د.

رم/و/كل/�سلí/يد/لل/م/و/كت/   -6

ب/يد/مل∂/م/كم�ص/�كلت.

/ي�سبت/على/ 
q
�نï/كلمو/بر/حي  -7

كر�ص/�بي.

م�سكبم/كم-كلب-م.  -8

�نï/ملي/كت/�ب/و/ملي/كت/�م.  -9

‘ô◊G Öjô©àdG

أنا كلمو بن يحي �أو حي. �

ل∂n »ج̀`````È« »��سم علم« على �لبالد وما  nم

 ∑Îي ⁄ qي
فعل �سيÄاً »حرفياً: بقى بال فعل. �أ

أثر�ً«. �

»ثم« كان »مبة. ��سم علم« ومافعل �سيÄاً.

»ث̀`````م« كان �أبي »حي̀`````اً �أو يحى« وما فعل 

أو »�ساول« �سيÄاً. »ثم« كان �أخي »�ساأل« �

أنا/ كلمو بن »“ة /��سم  وما فعل �سيÄاً. و�

�أم¬/« فعلتo ما ⁄ يفعل¬ �لòين ق�سو�.

كان بيت �أبي »حرفياً: /تخت �أبي/ عر�ص 

�أبي« و�سط ملو∑ �أقوياء

حرفياً »يدهم قوية �أو عالية«.

�سل:  أنا »كلمة بن حي̀`````ا« جل�ستo »يف �لأ �

أبائي. ي�سب« على كر�سي �

كان �أهل م�سكب »��س̀`````م ‡لكة« Á�سون 

�سل: ك̀`````م- كلب- م (�مليم  كالكالب. »يف �لأ

للجم™)«.

أنا كنتo لهم كاأب وكنتo لهم كاأم. و/�

:¢ùjQÉH ôaƒ∏dG ∞ëàe ¢üf

ب-´-ل- ل-د.ن.ن./ل/م.ل.¥.ر.ت./ 

�ص-ر/�ص/ن-د-ر.

ب-د-∑/´-ب-د.�̀`````ص.ر/و/ ñ-ي/ ´-

�ص/ ر-�ص-م-ر/.

�ص-ن/ب-ن/´-�ص-ر-�̀`````ص/ م-ر/ ب-

ن/ب/د/´-�ص-ر/.

∑/�̀`````ص-م/∑/ل-م/ي/ب-ر-∑-م. 

(�مليم للجم™).

:‘ô◊G Öjô©àdG

̀`````ان/ �ل�سيد/ �حلاكم) ل- qملولنا- (�لدي

ملقرت- بعل (بعل مبعنى �سيد �أو رب. وقرت 
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 �òمبعنى مدينة �أو حا�رشة) مدينة (�سور) ه

�لنòر (�أو هò� �ملقام).

تقدم̀`````ة من عبيد∑ (عب̀`````دو- �سري) و-

أ�سماء عل̀`````م). �لثنان  �أخي¬ (�رش-�سم̀`````ر) (�

أبناء (ع�رش-�سمري) (لعل¬ �سمري. فيكون  هما �

�ملعن̀`````ى �سم̀`````ري �أو خليل ع�س̀`````Îوت)،/ �بن- 

أ�سماء علم) (عبدو- �سري) (�

ل¬ ملق̀`````رت- رب �ملدينة) �سم™  ن̀`````¬ (�لإ لأ

(�ص-م-´) كالمهم (ت�رشعاتهم وباركهم.

خرية �سيغة �جلم™). ب-ر-∑. (�مليم �لأ

:IQÉ°TEG

هò� �لن�ص �ساع̀`````د كثري�ً يف قر�ءة �للغة 

�لفينيقية منò �لقرن �لثامن ع�رش.

أن¬ م̀`````دون بالفينيقية م™ ترجمة  � å`````̀حي

يونانية �ساعدت يف فهم حمتوى �لن�ص..

ون�سيف هنا تعميماً للفائدة بع�ص �ل�سي≠ 

و�لعبار�ت �لفينيقية- �لكنعانية �لبيانية �لتي 

كانت ماألوفة.

-� ب-´-ل-/�̀`````ص-م-م/و/´-ل/¥-ن/ 

ر-�ص.

:≈æ©ŸG

ر�ص.  رب �ل�سم̀`````او�ت تعاىل وخال̀`````ق �لأ

(�لب̀`````اء حر± مبعنى يف. كلم̀`````ة /عل/ تدل 

أو �لعلي. كلمة  لهية �هلل تعاىل � على �لò�ت �لإ

/�̀`````ص-م-م/ تعني �سم̀`````اء يف �سيغة �جلم™ 

/�سم̀`````او�ت/. كلم̀`````ة /قن/ ت̀`````دل على فعل 

�لكون وعلى �ل�سان™ �أو �ÿالق وعلى �مللكية 

ية  Bقتنى/. كلمة /�ر�̀`````ص/ هي �أر�ص. و�ل�/

�لكرÁة تقول:

ر�ص« »هلل ما يف �ل�سماو�ت ومايف �لأ

:á«fÉãdG IQÉÑ©dG

∑-ل-ن-/ و/∑-ن/ب/ي-م-ت-ي/ 

و/�ص-ب-´.

:≈æ©ŸG

/∑+ن/ فع̀`````ل �لكون كما �سب̀`````ق. و�لباء 

 -åم™ ت̀`````اء �لتاأني /Ë/ ح̀`````ر± جر. كلم̀`````ة

�لي̀`````اء �سمري �ملتكلم. حر± �لنون جòر كلمة 

/�لنعيم/ و/�لنعم̀`````ة ورغد �لعي�ص/. فتكون 

�لعبارة وكان باأيامي نعيم و�سعة �أو عا�ص �لنا�ص 

على زمني يف رفاهية وهناء. وياأتي �ل�سم /

�ص-ب-´/ عك�ص �جلو´ ليوؤكد �ملعنى.

:áãdÉãdG IQÉÑ©dG

ب-´-ل-ت/ ê-ب-ل.

:≈æ©ŸG

 åهنا جند ��سم �لبع̀`````ل يف �سيغة �لتاأني

أو �سيدة  (�لتاء) و�ملعنى بعل̀`````ت مدينة جبيل �

أو �سيدة جبيل. جبيل �

وياأتي �لÎكيب �أي�ساً يف �سيغة /ل+بعلت/ 

أو و �أي�ساً /م-ح-ب/ أو تكرÁاً لها. � �أي لها �

ب-´-ل-ت/ �أي �لòي يحب/ يكرم �ل�سيدة. 

وفع̀`````ل حب ياأتي يف ن�سو�ص �أوغاريت �أي�ساً 

يف �سيغة /د-د/ �أي �ملودة و�لود�د و�لودود.
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 �òوهانح̀`````ن نثب̀`````ت هن̀`````ا، ويف خت̀`````ام ه

ألقاها �لعا⁄  �لبحå، مقطعاً من �لكلمة �لتي �

ث̀`````ري �لفرن�س̀`````ي �ل�سهري �لر�ح̀`````ل »�سارل  �لأ

�سن̀`````ة   Charles Virolleaud فريول̀`````و 

د�ب يف بار�ص  Bية �لنقو�ص و�لÁ1950 يف �أكاد

حول �أبجدية �أوغاريت و�أبجدية جبيل. وكان 

/فريول̀`````و/ �أول من نقل ن�سو�̀`````ص �أوغاريت 

�إىل �لفرن�سية. وقد ق̀`````ال يف كلمت¬ ما ن�س¬ 

بالفرن�سية �أولً.

«Noun ne connaissns sans doute 

jamais le nom de l’inventeur de 

l’alphabet, mais nous savons 

maintenant que c’était un phénicien 

ou, d’une façon plus générale, 

un Syrien. Et nous pouvons bien 

dire qu’un people qui a produit 

une telle merveille mérite notre 

reconnaissance, et qi’il a droit à 

une place de choix dans l’histoire 

du monde.

 :áªLÎdG

أبد�ً ذل∂  أننا لن نع̀`````ر± � »ما من �س̀`````∂ �

ن  Bبجدية، ولكنن̀`````ا نعر± �ل �لòي �بتك̀`````ر �لأ

أع̀`````م، كان �سورياً،  أن̀`````¬ كان فينيقياً وب�سكل � �

ويح̀`````ق لنا �لقول �أن �سعب̀`````اً �أعطى مثل تل∂ 

�ملعجõة ي�ستح̀`````ق كل �متنان من طرفنا، كما 

أن¬ ي�ستحق مكان �ل�سد�رة يف تاريï �لعا⁄«. �

⁄ نتط̀`````ر¥ يف هò� �لبح̀`````å لن¶رية خلق 

�لعا⁄ �لفينيقية كما رو�ها /فليون �لفينيقي/ 

من مدينة جبيل ودونها باليونانية لغة ع�رش√ 

أن¬ نقل عن  �لثقافي̀`````ة. وهو يòك̀`````ر يف كتاب¬ �

Bنò�∑ و��سم¬ /�سانخو-نيت- كاهن ب̀`````ريوت �

ت̀`````ن/، وهو ��س̀`````م كنعاين يف �سيغ̀`````ة يونانية 

ون̀`````رى يف مقطع̀`````¬ ج̀`````òر فع̀`````ل /�أعطى/ 

�نط̀`````ى/. و�لكاهن �مل̀`````وؤرñ �ملòكور عا�ص يف 

�لق̀`````رن �حل̀`````ادي ع�̀`````رش ¥.م. كم̀`````ا يòكر /

فيلون/. وجدير بالòك̀`````ر �أن كتاب /فيلون/ 

�ختفى من �لوجود. و�إ‰ا بقيت من¬ مقاط™ 

جنيلية/ للموؤرñ /�أوزيب  يف كتاب /�لتهيÄة �لإ

�لقي�رشي/ �لقرن �لر�ب™ للميالد. ن�سري فقط 

�إىل �أن ن¶رية �ÿلق �لفينيقية كما يرويها /

فيلون/ ت�سب̀`````¬ يف خطوطها �لعري�سة �سورة 

�ÿلق كما هي عن̀`````د �ل�سومريني و�لبابليني 

وهنا∑ مقاط™ يف ن�سو�̀`````ص �أوغاريت ت�سري 

�إىل �سيء م�ساب¬. ولكن من �ل�سعب ��ستخال�ص 

لو�ح. و/ �س̀`````ورة و��سح̀`````ة ب�سبب ته�س̀`````م �لأ

أن¬ يف  فيل̀`````ون/ ي̀`````روي ع̀`````ن كاهن ب̀`````ريوت �

�لبدء كان هنا∑ خ̀`````و�ء كوين وريí تع�سف. 

ثم �نك�رشت �لبي�س̀`````ة �لكونية وخرجت منها 

�لنجوم و�لكو�كب. ثم �نف�سلت عن �مليا√ و” 

خل̀`````ق �لعا⁄. �أما �لق̀`````وى �ل�سماوية يف �لعهد 
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�لفينيق̀`````ي فال تختلف يف �س̀`````يء عن �لقوى 

�ل�سماوية �ل�سومري̀`````ة- �لبابلية- �لكنعانية- 

�حلثية. فع�س̀`````Îوت �لفينيقية ه̀`````ي نف�سها 

/�إنانا/ �ل�سومرية وع�ست̀`````ار �لبابلية وعنات 

�لكنعانية. و�لبعل (�ل�سيد �لكنعاين هو نف�س¬ 

�أدوني�ص �لفينيقي).

ب �إميل �د√.
�لفينيقيون و�كت�سا± �أمريكا، �لأ  -

-  ن�سو�ص فينيقية من منطقة قر�تيب¬. ∑.ب�ستاين.

Les texres Phéniciens de Karatépé.
�لفينيقيون يف حو�ص �ملتو�سط، عدة موؤلفني.  -

La Méditerranée des Phéniciens.
ملحمة �لفينيقيني. �ص.مو�سكاتي.  -

L’épopée des Phéniciens.
.(Gange „كتا).± ،أ�سطورة �أوروبا �  -

Le mythe d’Europe
تاريï �للغات �ل�سامية، ولفن�ستون.  -

�لعا⁄ �لفينيقي.  -

L’univers Phénicien
تاأليف: م.جر��ص/ ب.رويار/ ê.ترك�سيدو.

M.Gras. P.Rouillard. J.Terixdor.

á«°SÉ°S C’G QOÉ°üŸG
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ر�ها، كما  oكن ف�سم عÁ ترتبط م¶اهر �حل�سارة لدى كل �أمة باأو��رش ل

خرى باأ�سب̀`````اب تقوى وت�سعف، تبعاً ملجموعة من  تت�س̀`````ل بح�سار�ت �لأ· �لأ

أ�سكالً متمايõة عديدة ل¶اهرة  أيدينا � �ملعاي̀`````ري. وي�س™ تاريï �حل�سار�ت بني �

أو ما �أطلق علي¬ ��سم  �لتعب̀`````ري، �لتي �تفق �لباحثون على و�سفها ب`»�جلمالية« �

̀`````ي »�ل�سحر« باعتبار√ Xاه̀`````رة متميõqة من  qأتن̀`````اول هنا ما �سم »�لفن̀`````ون«. و�سا

Xو�هر �حلياة �لبد�ئية، ومرحلة �سافية على م�ستوى �لتاريï �لفكري للثقافة 

.»ÁOÉcCG åMÉHh ôµØe

.¿GóªM QóH óªfi ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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 êن�ساني̀`````ة، �رتبطت -يف ما �رتبطت- بنتا �لإ

دب لف̀`````Îة طويل̀`````ة من �لõم̀`````ن، بدرجات  �لأ

دة.  qأ�سكال متعد متفاوتة و�

نq نتائ̀`````è �لبحوç �لعملية 
ر باأ qأذك � �ò`````̀ول 

جر�ء�ت �لتطبيقي̀`````ة توؤكqد وجود عو�مل  و�لإ

ن�سانية، ت¶هر  م�سÎكة ب̀`````ني �لفاعلي̀`````ات �لإ

 Èفر�د، ع من خ̀`````الل �ملمار�سات �ليومية لالأ

��ستخ̀`````د�م �لو�سائط �لتو��سلي̀`````ة �ملتاحة يف 

�ملرحل̀`````ة �لتاريخية �لر�هن̀`````ة لهم، ب�سورة ل 

–مل يف طو�ياها -ب�سبب حياديتها ذ�تها- 

̀`````ر يف �ل�سلوكات  qأو فاعلي̀`````ة توؤث يq قابلي̀`````ة �
�أ

جهõة  لت و�لأ Bدو�ت و�ل ت̀`````اê �لأ pأو ن �لب�رشية �

م̀`````¬ �لتكنولوجيا - qمل�ستخدمة م̀`````ن ما تقد�

ع̀`````ادًة- للمبدع̀`````ني يف ‡ار�س̀`````ة عملياتهم 

خر، باعتبار �أفر�د �ملجتم™  Bا√ �لŒ لتعبريية�

(مهما كان ه̀`````ò� �ملجتم™) Áتلك̀`````ون ذخر�ً 

كافي̀`````اً �أو مقبولً من �ملعلومات �لتي Œعلهم 

ي�ساركون يف حياة هò� �ملجتم™.

يq عملية �إنتاê �إبد�عي يكون من �ساأنها 
و�أ

»�ÿروê« على �ملع̀`````رو± يف ‹تم™ �ملبد´، 

نحاء- �سلوكاً  ل -على نحو من �لأ qسو± ت�سك�

أو  أو �ملقاي�سة �لعملية � »flالفاً« يقبل �ملعايرة �

 qن
أ أو يقبلهما معاً. وهò� ما يعني � �لن¶ري̀`````ة، �

�ص ل¬ �إنتاê �ملبد´ Áكن  qي يتعرòلقيا�̀`````ص �ل�

خر  Bأن يكون �ل�سب̀`````ب يف ت�سكيل »موقف« �ل�

�لòي هو ذو موق̀`````ف -بدور√- من �لعمليات 

�جلارية يف �ملجتم̀`````™ على م�ستوى ��ستخد�م 

بد�´ يف ‹الت �أخرى بعيدة عن  و�سائط �لإ

نها -بحدq ذ�تها-  بد�´ بدرجات متنوqعة، لأ �لإ

د�ء �أ‰اط �لو�جبات  من ما يتمq ��ستخد�م¬ لأ

و�لفاعليات �جلمعي̀`````ة و�لفردية �ملكرورة يف 

�حلي̀`````اة �ليومية، �أي من ما ل يجعل �لفر�دة 

أو �ملمار�سة �ل�سحري̀`````ة »هدفاً« ل¬  دبي̀`````ة � �لأ

يرمي �إىل �إدر�ك¬ �أ�ساًل.

يq در��س̀`````ة تطمí �إىل ك�سف 
ول ب̀`````دq يف �أ

دب (�للغة)  �أعما¥ �لتفاعل بني �ل�سكل يف �لأ

ف̀`````كار و�مل�ساعر) من  و�مل�سمون (�سياغة �لأ

وج̀`````ود در�ية عميق̀`````ة -ن�سبي̀`````اً- بالطر�ئق 

أ�سل̀`````وب« �سياغة �لعمل  �« òبع̀`````ة يف تنفيqملت�

دب̀`````ي، �لòي �سي¶ه̀`````ر �إىل �أي مدى كانت  �لأ

م�سÎكة م™ �لفاعليات �ل�سحرية، من خالل 

جملة �أمور غنيqة باملعاين.

ôë°ùdG äÉeƒ≤e

�ملعاج̀`````م  »�ل�سح̀`````ر« يف  لف¶̀`````ة  تب̀`````دو 

دبي̀`````ة و�لتو�ري̀`````ï و�حدة من  و�ملوؤلف̀`````ات �لأ

لفا® �لغام�سة �ملائعة، �لتي ل –مل دللة  �لأ

دة بوج¬ عام. لكنه̀`````ا تo�ستخدم للدللة  qحم̀`````د

أو قابلة للتعيني يف  على ‡ار�س̀`````ات معيqنة -�

ن�سانية و�لتطبيقية- �ساعت  در��سات �لعلوم �لإ

يف �ملجتمعات �لب�رشية، وخا�سًة »�لبد�ئية«. 

وهò√ �ملجتمعات �ملق�س̀`````ودة بالبحå لي�ست 

وقف̀`````اً على �ملا�سي، بل Áكن �أن نلفيها حتى 
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ب̀`````ني Xهر�نينا يف �لقرن �حل̀`````ايل �أو �حلياة 

أ�سلوب  أنه̀`````ا »عقلية � �ملعا�̀`````رشة. وهò� يعني �

�سلوكي« �أكÌ من ما هي »Xاهرة زمانية« و�إن 

كان ذل̀`````∂ ل ينفي عنه̀`````ا �سفة �ملرحلية، يف 

أو بالن�سبة  خرى، � بع�ص �ملجتمع̀`````ات دون �لأ

دة بò�تها. qاهات حمدŒل

وق̀`````د �كت�سبت كلم̀`````ة �ل�سحر يف ع�رشنا 

أي�ساً، ه̀`````و نو´ من  �حل̀`````ايل معن̀`````ى �سلبي̀`````اً �

هانة، �أو Áكن  أو �لإ أو �لحتقار � �ل�سته̀`````õ�ء �

و�سا± وما يف بابها.  �أن ينطوي على بع�ص �لأ

فاأطلpقت عل̀`````ى بع�ص �ل�سل̀`````وكات و�ل�سعائر 

�لتافه̀`````ة، ول�سيم̀`````ا يف بح̀`````وç �ملخت�سني 

ل دون  oيح ⁄ �òوبولوجي̀`````ني. و�إن كان هÌن �لأ

��ستخد�مها يف بع�̀`````ص حالت �ملدح و�لثناء، 

�أو ‹̀`````الت �لتاأثري غري �حل�سية، وهو جانب 

يجابي �لòي نحن ب�سدد√  من �ل�ستخد�م �لإ

هنا، وغالباً ما ”q ذل∂ يف ‹الت �لفنون.

ق̀`````وى ت�سويغ̀`````اً ومنطقي̀`````ة  و�لŒ̀`````ا√ �لأ

ني  qيف �لع̀`````ا⁄ حالياً، ل̀`````دى �لباحث̀`````ني �ملهتم

بالتكوين̀`````ات �لثقافية، ه̀`````و �عتبار �لطريقة 

�ملجدية لو�س™ »ن¶ري̀`````ة يف �ل�سحر« هي �أن 

نن¶ر �إلي¬ من ناحية �لفن. ونقطة �لنطال¥ 

 qل يف عد`````̀ qملوق̀`````ف �لن¶̀`````ري تتمث� �ò`````̀يف ه

أ�سا�سية  �أفعال �ل�سحر ت�ستم̀`````ل على جو�نب �

عم̀`````ال �لفنqية،  �سي̀`````ة- من �لأ nولي�س̀`````ت عر-

 qن
أ كالرق�ص و�لغناء و�لر�سوم و�لتماثيل. كما �

لهò√ �جلو�نب �ل�سحرية دور�ً يت�ساب¬ م™ دور 

رة;  qأنها و�سيلة لغاية مت�سو � åفي¬، من حيÎل�

فهي لي�ست فناً -باملعنى �لدقيق- بل �سنعة، 

وغايتها �إثارة �لنفعال.

وم�ساألة �إثارة �لنفعال، و�ندماê غري قليل 

من ذل∂ يف ما عرفت̀`````¬ �ملجتمعات �لب�رشية 

من Œارب �سوفية ودينية، و�سلتنا �أخبارها 

بد�عية �ل�سعرية و�لنÌية، جعال  ونتاجاتها �لإ

عدد�ً من �لباحثني يرى يف ‡ار�سة �ل�سحر 

أب̀`````رز �ل�سو�هد على �Œا√ حركة  و�حدًة من �

ن�ساين يف �حلياة �ملجتمعية �إىل نو´  �ملجمو´ �لإ

من �لتفاعل �لغام�ص عÈ �ل�سوت و�حلركة، 

يجري مبقت�سا√ تبادلت متنوqعة يف �ل�سحن 

�لنفعايل بني �لنا�̀`````ص، ويتولqد لدى كل منهم 

خر  Bو�لع¶مة حتى �لتماهي بال Èسعور بالك�

أو �لالنهائي. د � qغري �ملحد

يقول »دو �إندي« يف هò� �ل�سيا¥ �لتقديري: 

وىل للفنون  »تل∂ هي يف ما يب̀`````دو �لن�ساأة �لأ

رة �ÿم�سة.. فق̀`````د ��ستلõم –ريرoها  qملتحر�

أ�سمى،  � õمن �رتباطه̀`````ا �جل�سدي تو�فر حاف

لهي لل�ساع̀`````ر، وهو يطلعنا على  �جلوهر �لإ

–وqل ه̀`````ò� �لفنq �لنفع̀`````ي �إىل حال دينية.. 

Áان  Áان ل يوجد ف̀`````ن، وبالإ فم̀`````ن دون �لإ

.
(1)

ر�ً« qينقلب �لفن �لنفعي فناً متحر

وجند بع�ص ما ي�س̀`````ري �إىل ذل∂ �لر��سب 

�لقدË، يف �للغ̀`````ة �لعربية وغريها من لغات 
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خ̀`````رى. �إذ �إنq كلم̀`````ة  �لثقاف̀`````ة �لقدÁ̀`````ة �لأ

»�ل�سحر« من حيå ��ستقاقها �لعربي �لدقيق، 

نq معنى 
أ ر �ملعاجم � qتفيد معنى »�لفتنة«. وتقر

أو  �ل�سح̀`````ر هو: �رش± �ل�سيء ع̀`````ن حقيقت¬ �

أو  � nحلقيقة� pالفfl خ̀`````رB �سورت¬، �إىل �سيء �

خيايل حم�ص.

وقد نح̀`````ا بع�̀`````ص �ملفكري̀`````ن -وخا�سة 

د »�ÿد�´«  qل�سح̀`````ر ملجر� qلديني̀`````ني- �إىل رد�

 ò`````̀خ و�لأ »�لتخيي̀`````الت  أو  � »�ل�سع̀`````وذة«  أو  �

ة �ليد  qبالعي̀`````ون« عن طريق �ل�ستعان̀`````ة بخف

ق، على حدq تعبري »�بن من¶ور«  qو�لكالم �ملنم

فريق̀`````ي يف معجم¬، �لòي يتاب™ قائاًل: ثم  �لأ

تولqد �ملعنى �لòي يوحي ب`»بدي™ ما ن�ساهد√« 

ن™، كالغ̀`````ò�ء يف ج�سم  oيف �لطبيع̀`````ة م̀`````ن �س

ن�سان; ه̀`````ò� �ملعنى �لòي يoردq �إىل �ل�ساعر  �لإ

، و�إن كان ذل̀`````∂ ل يخلو 
(2)

»�م̀`````رÇ �لقي�̀`````ص«

من معنى »�ل�رش±«. ويق̀`````ول لغوي فار�سي 

 êخ̀`````ر هو »تاB �س̀`````ل �ساحب معجم كبري � �لأ

م̀`````اً ذل∂: ثم  qح̀`````اح �لعربية، متم pللغ̀`````ة و�س�

قت كلمة �ل�سح̀`````ر لتفيد »جمال �لبيان«  pطلoأ �

.
(3)

وغد� »�سحر �لكالم« مر�دفاً لòل∂«

كم̀`````ا �كت�سبت لف¶ة �ل�سح̀`````ر -يف �للغة 

�لعربي̀`````ة �أي�ساً- معنى »�لطال´ على �ملغيqب 

أو �ملجهول« من خالل �جلهود �لتاأليفية �لتي  �

Bنية،  ي �لن�سو�ص �لقر� qلها عدد من مف�رشòب

ان.  qه oو�ل�سياطني و�لك qبط ذل∂ باجلنoر åحي

�ص هò� �ملعنى -بدور√- وجودn �لكòب  qوقد كر

 åيف �حلدي ،
(4)

و�لنطق مبا يخالف �لو�ق̀`````™

 m∑ا qأف � qل �ل�سياطني عل̀`````ى كل qõعن كيفي̀`````ة تن

 qن
أ أثيم، يلق̀`````ون �ل�سم™ و�أكÌه̀`````م كاذبون، و� �

 mو�د qل�سع̀`````ر�ء يتبعهم �لغاوون، وه̀`````م يف كل�

.
(5)

يهيمون ويقولون ما ل يفعلون

 qن
أ أيدين̀`````ا، يفيد � وغري ه̀`````ò� كثري ب̀`````ني �

�لكاهن و�ملجنون و�ل�ساع̀`````ر و�ل�ساحر كانو� 

وثيق̀`````ي �ل�سل̀`````ة ببع�سه̀`````م، بحك̀`````م كونهم 

أو  معروف̀`````ني بالو�س̀`````ل بني عا⁄ �ل̀`````روح (!) �

أو �ملادي  ̀`````ي � qم̀`````اور�ء �لطبيعة وعاملنا �حل�س

هò�; رغم م̀`````ا كان من تفريقات �سديدة بني 

Bثار �لقدماء،  هòين �لعامل̀`````ني �ملو�سوفني يف �

أث̀`````ري �سعف �ملعلوم̀`````ات �ملتو�فر يف عديد  بتا

من �لع�س̀`````ور �لتاريخية �ملتتابعة، وما �ت�سل 

مات Xنqية  qل∂ من تخبي�سات فردية وتوهòب

 åبعيدة عن �لتجريب �لعلمي ومعطيات �لبح

�ملخÈي.

و�إذ� جمعنا بني هò√ �ملعاين وبحوç علم 

�لنف�ص �حلدي̀`````å، �أمكن �أن جند يف �أ�سولها 

دلل̀`````ة م�سÎكة تعن̀`````ي »�لتلقائية« يف �لكالم 

فعال، ول�سيما يف حالت �أو مو�سوعات  و�لأ

أو  �تف̀`````ق غالبي̀`````ة �لنا�ص عل̀`````ى �سعوبته̀`````ا، �

حاجتها �إىل بòل جهود ذ�ت مو��سفات عليا 

�أو طبيعة خا�سة، بغي̀`````ة –قيقها و�لو�سول 

�إليها; بحيå يعني ذل∂ خروجاً على قاعدة 
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ن  qسلوكياً ل تتمك� ً�õqتمعية �سائ̀`````دة، �أو “ي›

من¬ �إل »فÄة خا�سة« ذ�ت »تركيب �أو قدر�ت 

أو  أو تف�سريها � خا�س̀`````ة« ل ‹ال �إىل �إدر�كها �

�متالكها من دون »عناية خا�سة« لي�ست من 

جن�ص ما للب�رش.

وقد ذه̀`````ب فريق م̀`````ن �لباحثني -على 

نq �ل�سحر هو �ل�سكل 
أ أ�سهم �سارل للو- �إىل � ر�

ول للفنq �لبد�ئي و�لديانات �لبد�ئية معاً،  �لأ

يف �لف̀`````Î�ت �لتاريخي̀`````ة �ل�سحيقة، باعتبار√ 

ن�سان  جملة من �لطقو�̀`````ص ترمي �إىل منí �لإ

ق̀`````وة تاأثري يف �ل¶و�ه̀`````ر �لطبيعية، بو�ساطة 

قوى غام�سة; تتكÅ على هام�ص ‹موعة من 

مة تتعاي�ص معها طفيلياً(6). q¶ملعتقد�ت �ملن�

أم̀`````ر يدفعنا �إىل �لتوقف م™ نوعني  وهو �

من �ملمار�س̀`````ات �ملت�سلة -على نحو مبا�رش- 

ل جانباً من  qي ي�سكòملعطى �لتحليلي، �ل� �òبه

دباء و�ل�سعر�ء  �أطروحة �لن¶ر �إىل �إنت̀`````اê �لأ

وغريهم من �ملبدعني من ز�وية »�لالو�قعي« 

ون �إلي̀`````¬ كثري�ً من �لطو�ب™ �ملميõqة  qي يردòل�

و�لفارقة يف �إنتاجاتهم �لفردية، عالوة على 

�عتبارها تنط̀`````وي -معاً- عل̀`````ى �ختالفات 

نوعي̀`````ة بالقيا�̀`````ص �إىل كتاب̀`````ات flتلف̀`````ة يف 

خرى. نتاجية �لأ �حلقول �لإ

:Ëõ©àdGh »YGóàdG

نq �لعملي̀`````ات 
أ ل ب̀`````دq م̀`````ن �لتنوي̀`````¬ �إىل �

حيان،  �ل�سحري̀`````ة قد تكون، يف كث̀`````ري من �لأ

تطبيقاً للمعلومات �لنف�سية �لعامة يف ‹ال 

فكار« بحيå يo�ستف̀`````اد من تاأثري  »تد�ع̀`````ي �لأ

أو  مو�سو´ م̀`````ا، يف �ملو�سوعات �لتي Œاور√ �

 √òيف ه »Ëõأو ت�سبه¬. فيلعب »�لتع ت̀`````وؤ�زر√ �

ن�سان �لبد�ئي  �حلالة دور�ً مهماً; �إذ يكفي �لإ

√ يف  qلكت�ساب �لقدرة �ملعنوية على طعن عدو

قلب¬ -مثاًل- و�ÿال�ص من¬ لتحقيق �ل�سعور 

بالر�حة و�لطمÄنان، �أن يقوم بتمثيل »رمõي« 

√ -ولو على  qمي̀`````ة ت�سب¬ عدوoل∂، فيطعن دòل

م�ستوى �لنqية- بدبو�ص.

وقد �أدى ذل̀`````∂ �ل�سلو∑ �جلاد و�لفاعل، 

�ملÎ�فق بكث̀`````ري من �حليط̀`````ة و�حلòر حتى 

م̀`````ني -�أحياناً- يف  �ل�رشqية، �إىل �لجتهاد �لأ

�إنتاê �سور و“اثيل كثرية �ل�سب¬ باملوجود�ت 

�لو�قعية. كم̀`````ا كان ذل∂ -�أحيان̀`````اً �أخرى- 

�سبباً يف ح¶ر �إنتاê بع�ص �ل�سور و�لتماثيل 

أ�̀`````رش± من �أن  ملوج̀`````ود�ت و�قعي̀`````ة �عتÈoت �

أث̀`````ري �لب�رش، يف غ̀`````ري ثقافة غابرة  يناله̀`````ا تا

وحا�رشة.

لهة  Bات �لقربى لال`````̀Áõمر بتع فو�سل �لأ

�سالم  لدى �لعرب -على �سبيل �ملثال، قبل �لإ

دت  pة م̀`````ن �نت�س̀`````ار√- �أن وجÎ`````̀وخ̀`````الل ف

»“اثي̀`````ل« يتعبqد لها �لنا�ص من غري �مل�سلمني 

أ�سفارهم  يف بيوته̀`````م، �أو يحملونها معهم يف �

بون على  qملنق� Ìكاً بها. وعqÈ`````̀أينما ذهبو�، ت �
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عدد كبري منها، متفاوتة 

يف �حلج̀`````م ودقة �ل�سن™ 

.
(7)

تقان و�لإ

كت̀`````ب  ت�س̀`````ري  كم̀`````ا 

 çوبح̀`````و خباري̀`````ني  �لإ

 çوبعو ركيولوجي̀`````ني  �لأ

أن̀`````¬ ق̀`````د  � ب̀`````ني �إىل  qملنق�

رت ق�سور  qم̀`````ت ودم qط oح

ع¶يم̀`````ة، للتخلq�̀`````ص من 

دللتها �لدينية �مل�سÎكة 

م™ ن�سب �لقوة �ل�سحرية 

�ملفارقة �إليها، بيد �لقو�د 

من  وغريهم  و�ملقاتل̀`````ني 

�مل�سلمني ثم �لباحثني عن 

ث̀`````ار. منه̀`````ا يف �ليمن  Bل�

خباريون يف  أ�سهب �لإ ق�رش »غم̀`````د�ن« �لòي �

ر« يف  qو�س̀`````ف �رتفاع¬ وفخامت¬، وق�رش »�سم

ذي ريد�ن، وغريهم̀`````ا. وعÌ يف بع�ص قبور 

أ�ساور ذهبي̀`````ة وخو�”  »�جلاهلي̀`````ني« عل̀`````ى �

و“اثي̀`````ل وجر�ر و�سيو± وخناجر و�سكاكني، 

مو�ت يف قبوره̀`````م، بعد �أن  ع̀`````ت م̀`````™ �لأ pو�س

نoب�س̀`````ت تل∂ �لقبور ل�ستخ̀`````ر�ê ما فيها من 

.
(8)

أ�سياء نفي�سة �

:ÒWÉ°S C’Gh ájõeôdG iƒ≤dG

يرتبط مبا ذكرنا√ من õflونات �لثقافة 

جد�د  نq �لأ
أ Bثار تدلq على � �لعربية، ما نر�√ من �

باء �أعطو� ل�ساللتهم قوى رمõية، قيل �إنها  Bو�ل

�سنام وغريها، وما  وثان و�لأ ت من �لأ qمدoست��

“ثqل¬ من قدر�ت قo�سد بها �أن تكون مفارقة 

ع¶يم̀`````ة، تتمت™ بغري قليل م̀`````ن »�ل�سحرية« 

ى،  qõأ�سماء مثل: عبد �لع بة. فمنحوهم � pملعج�

، عبد منا±، عبد �لالت، عبد ق�سي;  qعبد ود

ونحو ذل∂ حي̀`````å �أ�سافو� �لعبودية �إىل �أحد 



41 2011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

ÜO C’Gh ôë°ùdG êÉàf

مون ما ت�سري �إلي¬ من قوى  q¶سنام �لتي يع� �لأ

.
(9)

رمõية

خبار �إلينا 
�ساطري �لتي تنقلها كتب �لأ و�لأ

عن �ل�سعر�ء �لقد�م̀`````ى كثرية وflلوطة بغري 

ح̀`````د�ç �لتخيلية،  قليل م̀`````ن �ÿر�فات و�لأ

 qألفا± منه̀`````ا بات�ساله̀`````م م™ �جلن وتق̀`````ول �

و�ل�سياطني وكائن̀`````ات غري من¶ورة �أو غريبة 

�أخرى، وتoعنى بو�سف قدر�تهم على �ملنا�سلة 

و�مل�ساول̀`````ة، وتط̀`````ري باعه̀`````م يف �لدر�ي̀`````ة 

Bثارهم يف ما لي�ص يقدر  و�ملعرفة، و“ت̀`````دح �

ة من �لنا�ص. qعلي¬ عام

فق̀`````د روى »عمر بن �أحم̀`````د بن عمرو« 

 qإن� » mهم nل�سيب̀`````اين نقاًل عن بع�ص �أحي̀`````اء »ف�

بqط �̀`````رش�ً« كان �أعدى ذي رجلني 
�ل�ساعر »تاأ

وذي �ساق̀`````ني وذي عين̀`````ني، وكان �إذ� جا´ ⁄ 

تقم ل̀`````¬ قائمة، فين¶̀`````ر �إىل �ل¶باء وينتقي 

أ�سمنها، ثم يج̀`````ري خلف¬ فال  عل̀`````ى ن¶̀`````ر√ �

يفوت¬ حتى ياأخò√، فيòبح¬ ب�سيف¬ ثم ي�سوي¬ 

فياأكل¬.

ن¬ لقي  بqط �رش�ً« لأ
ي »تاأ qم oأن¬ قد �س وزعم �

ر�يف (تخيqلي) يف  oلغول« �لتي ه̀`````ي كائن خ�«

طان«  pقال ل¬ »رحى بoلماء، يف مو�س™ يX ليلة

òيل، فاأخ̀`````òت علي¬ �لطريق، فلم  oيف بالد ه

 íل بها حتى قتلها، وبات عليها. فلما �أ�سبõي

حمله̀`````ا –ت �إبط¬ وجاء به̀`````ا �إىل �أ�سحاب¬، 

.
(10) ً

فقالو�: لقد تاأبط �رش�

و�رتبط̀`````ت باحلديå عل̀`````ى �إلهام �ل�سعر 

أ�ساطري بقي̀`````ت ر�ئجة على   �ل�ساع̀`````ر �
q
ورئي

دبية �ملتتابعة، منها ما حكا√  مدى �لع�سور �لأ

ع�سى«  »ميمون بن قي�ص« �ملعرو± بلقب »�لأ

عن جنqي¬ �ÿا�̀`````ص، يف خÈ نقل¬ »جرير بن 

 oقائاًل: �سافرت ç qعبد �ملل∂« �لبجلي �إذ حد

أريد �أن  يف �جلاهلية، فاأقبلتo على بعري ليلًة �

م، فما يتقدم.  qأريد√ �أن يتقد أ�سقي¬، فجعلت � �

أتيت  مت فدنوت م̀`````ن �ملاء وعقلت¬، ثم � qفتقد

�ملاء، فاإذ� قوم م�سوqهون عند �ملاء، فقعدت. 

أ�سدq ت�سويهاً  أتاهم رجل � أنا عندهم، �إذ � فبينا �

منهم، فقالو� �إنq هò� �ساعرهم، وقالو� ل¬: يا 

 ´ qفاإن̀`````¬ �سيف; فاأن�سد: ود ،�òأن�سد ه فالن �

.. oمر–ل nلركب� qإن� nريرة oه

فال و�هلل ما خرم منها بيتاً و�حد�ً، حتى 

�نتهى �إىل هò� �لبيت:

âaöüfG  GPEG  kÉ`̀°`̀SGƒ`̀°`̀Sh  »∏ë∏d  o™`̀ª`̀°`̀ù`̀J

oπ`````̀ pL nR m¥ nö````̀û````̀ pY í``̀jô``̀H n¿É``̀©``̀à``̀°``̀SG É``̀ª``̀c

 √òب̀`````¬، فقلت: من يق̀`````ول ه oفاأعجب̀`````ت

: لول ما تقول،  oأنا. قل̀`````ت �لق�سي̀`````دة؟. قال: �

أن�سدنيها عاماً  نq �أع�سى بني ثعلبة �
أ خÈت∂ � لأ

أنا �لòي  �أول بنج̀`````ر�ن. قال: فاإن̀`````∂ �ساد¥، �

ل« �ساحب¬،  nسح� pأنا »م ألقيتoها عل̀`````ى ل�سان¬، و� �

ما �سا´ �سعر �ساع̀`````ر و�سع¬ عند ميمون بن 

.
(11)

قي�ص
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وجن̀`````د يف م̀`````ا نoقل عن �ل�ساع̀`````ر »عبيد 

حد�ç �لتي  بر�ص« غري قليل م̀`````ن �لأ ب̀`````ن �لأ

ي�سار∑ فيه̀`````ا �جلنq �مل�ست̀`````Îون عن غالبية 

̀`````دون يف هيÄ̀`````ات حيو�ني̀`````ة  qلنا�̀`````ص ويتج�س�

 �òفر�سة ��ستخد�م ه qن
أ ، مبا يوؤكد �

(12)
�أحياناً

رها  qأ�ساليب �لتاأثري يف �لنا�ص ⁄ يوف �لنو´ من �

رين، �لòين  qل�سعر�ء �ملتاأخ� ∂Äأول حتى بع�ص �

�ت�سفو� بالتجدي̀`````د يف عمود �ل�سعر، و�ت�سم 

خروجه̀`````م عن �ملاألو± �ملت̀`````و�رç بوعي تام، 

أ�سلوبهم �جلديد �لòي  تر�ف̀`````ق بدفاعهم عن �

كان فا–ة –ديå عميق يف �ل�سعر �لعربي. 

 ،Åأبو نو��̀`````ص« �حل�سن بن هان و�أول ه̀`````وؤلء »�

�لòي جن̀`````د يف �سعر√ ت�رشيحاً عن flاطبت¬ 

»�إبلي�̀`````ص« وطل̀`````ب م�ساعدت̀`````¬ يف ��سÎ�ساء 

.
(13)

�حلبيب وجم™ �ل�سمل و�لو�سال

 çبح̀`````و �إىل  �لع̀`````ودة  لن̀`````ا  وت¶ه̀`````ر 

 qن
أ نÌوبولوجي̀`````ا لدى �ل�سع̀`````وب �ملختلفة، � �لأ

»�ل�سعر �لغنائي« �لòي �تخò√ �ل�سحرة و�سيلة 

̀`````ة تاأثريية  qد�ء بع�̀`````ص �لطقو�̀`````ص، �أو خلفي لأ

تر�فق بع�ص �ل�سعائر �ل�سحرية، قد و�سل �إىل 

درجة بالغة م̀`````ن �ل�سيطرة �ملمتõجة بالهيبة 

و�لحÎ�م -حتى �ÿو±- يف �ملتلقqني.

�إذ كان̀`````ت �لÎنيم̀`````ات �ل�سعرية �ل�سوتية 

�سلحة  (�ل�سفوي̀`````ة) �ملتد�ولة ت�سف̀`````ي على �لأ

لب�سة �ÿا�سة باحلرب و�لغõو، و�ÿيام  و�لأ

�مل�رشوبة ومو��س™ �ل�سك̀`````ن، وو�سائط �لنقل 

�ملن�سوبة  عم̀`````دة  و�لأ �مل�ستخدمة،  و�لعب̀`````ور 

لو�ن; نوعاً  و�لبيار¥ �ملن�سوب̀`````ة �ل�سارخة �لأ

ن  qمن �ملهابة و»�لقد�سي̀`````ة« غري عادي. و“ك

أو �ل�سوت  �لتع̀`````Ëõ -با�ستخد�م¬ �حلرك̀`````ة �

�سماء  ̀`````ب بع�ص �لأ pك�سoن ي
أو كليهم̀`````ا معاً- �أ �

أ�سكال  �سار�ت قوًة على ��ستدعاء كثري من � و�لإ

أو م�ساعر �إن�سانية معيqنة، لدى �أفر�د  �ل�سلو∑ �

�ملجتمع̀`````ات �لب�رشي̀`````ة. و�أدى ذل∂ �إىل Xهور 

أو �لغناء، على نحو  يقا´ � منهجيqة معيqنة يف �لإ

نا�سيد �لتي تoتلى يف  ما يبدو و��سح̀`````اً يف �لأ

أو �لÎنيمات �لتي  حالت �لن�رش و�ل¶ف̀`````ر، �

ر لردq �مل�سائب �أو لجتò�ب �ÿري�ت. qتكر

أ�سباب  ق �لك�سف عن � qمن م̀`````ا يحق �òوه

بع�̀`````ص �ل�سائ™ م̀`````ن �أقو�لن̀`````ا يف �لتعبري عن 

أو �لر�سم  أو �ل�سعر � �أحكامنا Œا√ �ملو�سيقى، �

دç فينا  o– أو غريه̀`````ا، ح̀`````ني نقول: »�إنه̀`````ا�

أنها  أو �إنه̀`````ا تفتننا وتطربنا« مبعنى � �سحر�ً، �

و�سيكولوجياً، ورمبا  كن̀`````ا فيõيولوجي̀`````اً  qر–

دفعتنا للقيام باأفع̀`````ال عددناها �سادرة عن 

أيديولوجي̀`````ة و��سحة خال�سة; وهي ل تعدو  �

-يف �لو�ق̀`````™- �أن تك̀`````ون ردود �أفعال تلقائية 

ن�ساأت عن مثري�ت خارجية.

أ�س̀`````ول �لعاد�ت  قن̀`````ا �لن¶ر يف � qو�إذ� عم

ن�سانية  و�لتقاليد �ل�سائ̀`````دة يف �ملجتمعات �لإ

�ملختلفة، جند فيها طائفة كبرية من �لعقائد 
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�لò�ئعة يف كل مكان; �نحدرت وتطوqرت عن 

عقائد �سحرية ب�سيطة -من حيå �ملبد�أ- توؤثqر 

يحاء، وهم يف ذل∂  يف �لنا�ص ع̀`````ن طريق �لإ

أ�سكال من �لن�ساط  متفاوت̀`````ون، وتدفعهم �إىل �

Áكن �أن تت�سف بالفنqية ثمq باجلمالية.

نÌوبولوجيني  ولò� ف̀`````اإنq عديد�ً م̀`````ن �لأ

�لòي̀`````ن �أقبلو� على در��سة �ملنتجات �لثقافية 

نq »�لأ‰اط« 
أ لدى �سعوب متمايõة، ذهبو� �إىل �

أ�سكالها  � åلثقافية قد تكون مت�سابهة من حي�

أن�ساقه̀`````ا وŒلqياتها يف عدد من �ملجتمعات  و�

�س̀`````الت  تك̀`````ون ذ�ت  �أن  �ملتباع̀`````دة، ودون 

ل كل ‹تم™  qمبا�̀`````رشة بينها، بل نتيج̀`````ة تو�س

 òليات فاعلة تتخB دة- �إىل ت�سميم � pعلى ح-

أ�سلوباً تقليدياً يف تكر�ر  دة � qمن �سلوكات حمد

دة من �لتن¶يم �جلمعي  qء �ملتعد�õج �إنتاê �لأ

دية. qللعالقات �لثنائية و�لتعد

أبو�باً جديدة  وقد فتحت هò√ �ملعطيات �

�أمام �لبحوç �ملقارنة يف �لثقافات، على نحو 

̀`````ب- �لتفريقn بني عدد  qب -يف ما يتطل`````̀ qيتطل

 åسا�سية �لتي يحتاجها �لباح� من �ملفاهيم �لأ

أدبية  �ملقارن لتو�سيف ما و�سل¬ من منتجات �

وفنqي̀`````ة، على غ̀`````ري م�ستوى م̀`````ن �ملمار�سات 

�لفردية و�جلمعية، وخالل �حلقبة �لتاريخية 

�لو�حدة �أو �حلق̀`````ب �ملتتالية و�ملتباعدة وما 

Áكن –ديد√ من �حتمالت �أخرى ‡كنة.

Ò¡£àdGh ôë°ùdG

 õ qأن¬ يرك يتمثqل �ل�̀`````رشq �لعملي لل�سحر يف �

 åق �لنفعالت �لتي يحدثها، بحيqويبلور ويوث

 �òأدو�ت فاعلة يف �حلياة �لعملية. وه� íت�سب

ما يجعل �ل�سحر flتلفاً عن »�لتطهري« �لòي 

أو تفري≠ �لنفعالت،  يتمq في¬ تنفي�ص �مل�ساعر �

بحيå ل تتد�خل م̀`````™ �حلياة �لعملية; �سو�ء 

ر ذل̀`````∂ عن طري̀`````ق �ÿال�ص من  qت�س̀`````و q”

 ê�أم �إخر �لعبء و�لهمq �للòي̀`````ن ي�ساحبانها، �

خرى �لت̀`````ي –دثنا عنها يف  �ملختõن̀`````ات �لأ

لهام ون¶̀`````رة �لقدماء و�ملحدثني  مو�سو´ �لإ

�إلي¬.

وت̀`````وؤدي �لن�ساط̀`````ات �لتخيqلي̀`````ة يف حالة 

�إذكاء  �إىل  �ل�سحري̀`````ة  �لطقو�̀`````ص  ‡ار�س̀`````ة 

 õة، �إذ تدفعها للقف qفكار �حل̀`````ر �بتكار�ت �لأ

̀`````ة، مÎ�فقة  qيف ‹̀`````الت رحبة و��سعة وغني

مب̀`````ا تت�سم ب¬ �ل�سعائ̀`````ر �ل�سوتية (�ل�سفوية) 

أن̀`````و�´ �لتقدي�ص  Áائي̀`````ة (�حلركية) من � و�لإ

�ملكت�سبة، مبا ي̀`````وؤدي �إىل ذيوعها وتكري�سها 

على �أنحاء متفاوتة �لتاأثري و�لعمق.

وهò� ما جعل �سارل لل̀`````و يعدq �ل�سعائر 

 nول لكل �أدب، و�ل�سبب �ل�سفوية هي �ل�سكل �لأ

�حلقيقي للرفعة �لتي يتمتq™ بها �ل�سعر على 

، �نطالقاً من 
(14)

�لنÌ، و�لغناء على �ل̀`````كالم

نq »�سي≠ 
أ �قتناع¬ -نتيجة �لدر��سة �ملقارنة- �

ر  oمت �أط qل�سعائر �ل�سفوية« بعد تنهيجها قد�
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بيات، ومن ثnمq قو�عد  كل �سعر، �أي قو�عد �لأ

�لغناء و�ملو�سيقى.

لكن كثري�ً م̀`````ا �تخò هò� �لو�س™ flرnجاً 

أد�ة �لف̀`````ن �لتعبريية  أث̀`````ري � للخال�̀`````ص م̀`````ن تا

ذ�ته̀`````ا، �إ�سافة �إىل �حلروب يف �أحيان كثرية، 

أو  دq تك̀`````ر�ر �لكلمة � oباته̀`````ا. فقد عqمن متطل

أو �لفكرة عيب̀`````اً ينبغي –ا�سي¬ يف  �ل�سيغة �

دبي �ملنث̀`````ور، و⁄ يo�سمí ب¬ �إل يف  �ل̀`````كالم �لأ

أو �لكالم �ملوزون، يف �لعnرو�ص  ميد�ن �ل�سعر �

يقاعات �مل�سجوعة. و�لإ

ومات̀`````õ�ل - حت̀`````ى �لي̀`````وم - �لقاع̀`````دة 

فالطونية �ملن�س̀`````اأ �لقائلة: »يجوز لل�ساعر  �لأ

ما ل يجوز للناث̀`````ر« م�سوqغاً ÿروê �ل�ساعر 

�لتقليدي على قو�عد �لنحو و�أ�سول فق¬ �للغة 

و�لبالغ̀`````ة و�ملكت�سبات �لتجريبية �ملختلفة -

ل، كاأ‰ا  nحتى عند �لعرب- دون هيبة ولوج

لهي �أو  ¬ �لطبيعي (ورمبا �لإ qار�̀`````ص حقÁ هو

 qعدoري) يف �لتاأثري يف �ملوجود�ت، �لتي ت nلقد�

�للغة جõء�ً منها.

:»≤«°SƒŸG QGôµàdG

نq �لتكر�ر 
أ ت�س̀`````ري �لتجربة �ملقارن̀`````ة �إىل �

�ملو�سيق̀`````ي -و�ل�سعر نو´ من̀`````¬، ول�سيما يف 

�سكل¬ �لتناX̀`````ري- يح¶ى بدرجات متفاوتة 

م̀`````ن �لقب̀`````ول و�لر�س̀`````اء ل̀`````دى �ملتلقqني، قد 

جالل -�أحياناً-  ي�سل بع�سها �إىل درج̀`````ة �لإ

أو  عن̀`````د ذوي �لنõع̀`````ة �جلمالي̀`````ة �ل�ساذجة �

أولÄ∂ �لòين  أ�سخا�ص م̀`````ن � أو � �ل�سطحي̀`````ة، �

يعتمدون �لطر�ئق �لتقليدية قيا�ساً ملا يتحلqى 

ف�سل. بالتقدير �لأ

و�سو± ن�سو¥ لبي̀`````ان هò√ �مل�ساألة -على 

�مل�ستوى �لتطبيقي- ثالث̀`````ة ‰اذê م�ستمدة 

م̀`````ن �سعر مبد´ و�حد، �تفق̀`````ت فيها نو�Xم 

�ل�سكل �لتعبريي �ل�سعري، و�ختلفت م�سامني 

�ملنا�سبة �لتعبريية وما ترتكõ علي¬ من �أفكار 

مر�فق̀`````ة بعو�طف قابل̀`````ة لال�ستث̀`````ارة لدى 

�ملتلقي.

أبناء م�رش  �ساً � qيقول »�أحمد �سوقي« حمر

على �لدع̀`````اء ود�عي̀`````اً، �إثر �نت�س̀`````ار �لغالء 

م �لتجار  qبعد �حلرب �لعاملي̀`````ة �لثانية، و–ك

باأقو�ت �لنا�ص دون رحمة، رغم وحدة �مل�سري 

خطار �ÿارجية: �جلماعي Œا√ �لأ

kÉ``̀Jƒ``̀°``̀ü``̀ nd  º```µ```d  q¿EG  :π```̀«```̀æ```̀dG  nÜÉ```̀Ñ```̀°```̀T

É``̀HÉ``̀é``̀à``̀ °``̀ù``̀ oe ™`````̀aô`````̀ oj Ú`````̀M ≈````̀ qÑ````̀∏````̀ oe

≈`̀à`̀M äGƒ```̀Yó```̀ dÉ```̀ H n¢```̀Tô```̀©```̀dG Gh qõ````̀¡````̀a

É````HGò````©````dG ¬```̀à```̀fÉ```̀æ```̀c ø``````Y ∞```` qØ````î````j

mAÓ````̀Z  ¤EG  ¢``̀Sƒ``̀°``̀ù``̀Ñ``̀dG  pÜô```````M  ø````````̀ peCG

?É```HÉ```©``` p°```U kÉ```©```Ñ```°```S É```gó```«```©```j OÉ````̀µ````̀j

mö``̀ü``̀Ã  Gƒ````̀YÉ````̀L  ó````̀b  uÜQ  n∑OÉ`````̀Ñ`````̀Y

?É````HGö````S  ΩCG  º``̀¡``̀«``̀a  nâ```̀≤```̀ o°```̀S  kÓ`````̀«`````̀fCG

kGQÉ``````Œ ≈``æ``°``ù``ë``∏``d pó````````̀gGh n∂```̀fÉ```̀æ```̀M

É````̀HÉ````̀bô````̀dGh n≥````````aGô````````ŸG Gƒ````µ````∏````e É````¡````H
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kÉ````̀ Hƒ````̀ ∏````̀b É`````̀¡`````̀ H Ò````̀≤````̀Ø````̀∏````̀d ≥`````````````````̀ qbQh

É```̀ HÓ```̀ °```̀U kGOÉ``````````````̀Ñ``````````````̀cCGh kIô`````````` qé``````````fi

ÜÉ```≤```Y ¬``````d nº````«````à````«````dG nπ```````````̀cCG ø```````````̀ neCG

?É``̀ HÉ``̀≤``̀Y Ó`````̀a nÒ````≤````Ø````dG π````````̀cCG ø````````̀ neh

mQÉ````̀°````̀V π````̀µ````̀H QÉ`````é`````à`````dG ø``````̀e qö````````````̀VCG

(15)É````̀HÉ````̀f ¬``̀«``̀∏``̀Y ¿É````̀eõ````̀dG ø````e qó````̀ °````̀TCG

لفا®  وي�ستفي̀`````د �ل�ساعر من حرك̀`````ة �لأ

(�ملو�سيقى) �أكÌ فاأكÌ يف مو�سو´ �Bخر، لدى 

قاً يف  qأن�ص �لوج̀`````ود« متعم ت�سوي̀`````ر√ »هيكل �

د�ً حركة �حلياة يف ن�سيد  qدقائق �ل�سور، ‹�س

يقاعي، م�ستفي̀`````د�ً من ده�سة  �سريورته̀`````ا �لإ

�رش �لòي يلح¶¬ يف  Bأم̀`````ام �ل�سحر �ل ي � qملتلق�

 ∑ qية �لتي ير�ها �ساخ�سًة، –رqللوحات �لفن�

ى �إىل بو�ر¥  qن̀`````¬ �لدفني وذكريات¬ �حل̀`````رõح

�سف; فيقول: مل بالأ Áتêõ فيها �لأ

≈`̀bô`̀Z qº``̀«``̀dG ‘ pQƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀dG n∂`̀∏`̀à`̀H ∞``̀b

É`̀°`̀†`̀©`̀H ô```̀Yò```̀dG ø```̀e É`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀H kÉ``µ``°``ù``‡

É``̀ q°``̀†``̀H  AÉ````````̀ŸG  ‘ nÚ``````Ø``````NCG  iQGò``````©``````c

É``̀ q°``̀†``̀H nø````````̀jó````````̀HCGh ,¬```````̀H mäÉ````̀ë````̀HÉ````̀°````̀S

â```̀fÉ```̀ch ∫Ghõ`````````````dG ≈```̀ ∏```̀Y äÉ````̀aö````̀û````̀e

É`̀°`̀†`̀¡`̀f Ö````̀cGƒ````̀µ````̀dG ≈```̀∏```̀Y äÉ```̀aö```̀û```̀e

â``HÉ``°``Th o¿É````̀eõ````̀ dG É``̀¡``̀dƒ``̀M ø```̀e nÜÉ```̀°```̀T

É``̀ q°``̀†``̀Z ∫GRÉ```````````̀e ¿ƒ````̀æ````̀Ø````̀dG oÜÉ`````Ñ`````°`````Th

É``°``ü``dG  n¢``̀†``̀Ø``̀ f  É````̀‰CÉ````̀c  z¢```̀û```̀≤```̀f{  sÜ oQ

É`̀°`̀†`̀Ø`̀f ¢```̀ù```̀e C’É```̀H pø```̀jó```̀«```̀dG ¬``̀æ``̀e o™````̀ f

ä qô`````e pâ`````̀jõ`````̀ dG p™`````eÓ`````c z m¿É``````````````̀gO{h

É``` q°```Vh oâ``````jõ``````dGh êGö````ù````dÉ````H lö`````̀ü`````̀YCG

mº```̀°```̀SQ oÜó```````̀g É```̀¡```̀fCÉ```̀c z m•ƒ```````£```````N{h

É``̀°``̀Vô``̀Yh k’ƒ````````̀Wh ká``̀©``̀æ``̀°``̀U â``̀æ``̀ q°``̀ù``̀M

≈``̀Yô``̀Jh »``̀°``̀û``̀“ OÉ```̀µ```̀J zÉ```̀jÉ```̀ë```̀°```̀V{h

É`̀°`̀†`̀Ñ`̀f  ˆG IQó``````̀b  ø````e  â```̀HÉ```̀ °```̀UCG  ƒ````d

É``̀¡``̀à``̀ næ``̀H êhÈ```````̀dÉ```````̀c z nÖ``````````̀jQÉ``````````̀fi{h

(16)≈`̀ °`̀†`̀eCG qø`̀é`̀∏`̀d má`̀eõ`̀Y ø`̀e läÉ``̀eõ``̀Y

فاإذ� �نتقل �ل�ساع̀`````ر نف�س¬ �إىل �لطبيعة، 

أ�سجار و�أطي̀`````ار و�أزهار  �أحال ما فيه̀`````ا من �

 èيف ن�سي êأبيات بالغية �لرتكاز، تتماو �إىل �

من �لن¶̀`````م �ملتتاب™ يعلو ويهب̀`````ط، ويد�عب 

لفا®  أنفا�̀`````ص �لق̀`````ارÇ ح�سب “وqج̀`````ات �لأ �

�ملنتقاة لر�سم تل∂ �ل�سورة �لناب�سة باحلياة. 

وتتح̀`````وqل طبيعة »دم�سق« �لتي يتحدç عنها 

ي - qل�ساع̀`````ر �إىل حلن ي�ستاأثر مبجام™ �ملتلق�

�لòي ي�سارك¬ �ملي̀`````ل �إىل �لطبيعة ويرى فيها 

�ملحا�سن- ي�سب̀`````í يف بoحر�ن مفع̀`````م باملتعة 

د: qة و�لندياح، وهو يردòو�لل

o¬``̀à``̀ qæ``̀L oâ``̀«``̀æ``̀ã``̀à``̀ °``̀SGh ˆÉ`````̀H oâ`````æ`````eBG

o¿É`````̀ë`````̀jQh  läÉ``````̀ qæ``````̀Lh  lìhQ  o≥````°````û````eO

É`̀¡`̀∏`̀ oFÉ`̀ª`̀N â``̀ qÑ``̀g ó````̀bh o¥É````̀aô````̀dG ∫É````̀b

o¿É`̀à`̀°`̀ù`̀H  zAÉ`̀ë`̀«`̀Ø`̀dG{  É`̀¡`̀d  lQGO  o¢`````̀VQ C’G

ziOô`````H{ É``¡``H É`̀fÉ`̀≤`̀∏`̀j n≥``̀ qØ``̀ °``̀Uh iô````L

o¿Gƒ```̀ °```̀VQ  ó```̀∏```̀ oÿG  ¿hO  n∑É```̀ q≤```̀∏```̀J  É``̀ª``̀c



ÜO C’Gh ôë°ùdG êÉàf

462011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

lIO qô````````````̀eR É````̀¡````̀«````̀°````̀TGƒ````̀Mh É````̀¡````̀ oà````̀∏````̀NO

o¿É`̀Ñ`̀≤`̀ pY AÉ````̀ŸG pÚ```̀÷ ¥ƒ```̀a o¢`̀ù`̀ª`̀ °`̀û`̀ dGh

zÉ¡àeÉg{  ∫ƒ``M  hCG  z mô```̀ qeO{  ‘  oQƒ```̀ n◊Gh

o¿Gó```````dhh m¥É```̀°```̀S ø```̀Y o∞```̀°```̀TGƒ```̀c lQƒ``````` oM

má`̀°`̀ü`̀bGQ pÜÉ`̀Ñ`̀∏`̀L ‘ …OGƒ````̀dG z oIƒ`````̀HQ{h

o¿É```̀jô```̀Y oô```̀ë```̀æ```̀dGh lá``̀«``̀ °``̀SÉ``̀c o¥É```̀ °```̀ù```̀dG

É¡H ¿ƒ`̀«`̀©`̀dG ∞∏N ø`̀e oìó`̀°`̀ü`̀J Ò`̀£`̀dGh

o¿É``````````̀◊CG pÒ````̀£````̀∏````̀d É````̀ª````̀c ¿ƒ````̀«````̀©````̀∏````̀dh

kÉ`̀Ø`̀∏`̀à`̀fl o¢```````VQ C’G päÉ``Ñ``æ``dÉ``H â``̀∏``̀Ñ``̀bCGh

(17) o¿Gƒ`````````````̀dCGh lÆÉ```̀Ñ```̀ °```̀UCG ƒ``̀¡``̀a ¬`````̀ oaGƒ`````̀aCG

بيات)  فه̀`````ò� �لتاأثري �ملو�سيق̀`````ي (وزن �لأ

̀`````ي �ل�سع̀`````ر �لعربي وغري√،  qلفاع̀`````ل يف متلق�

�إ‰ا ه̀`````و �متد�د ل̀`````دور �لتك̀`````ر�ر �ملو�سيقي 

أو �ساد يف تن¶يم  ق �لنجاح � qي حقòل� ،Ëلقد�

فر�د  و�سا´ �لفيõيولوجية و�ل�سيكولوجية لأ �لأ

�ملجتمع̀`````ات �لب�رشية; وهو �لòي �ساهم -كما 

خبار �لكثرية لدى �لأ· و�ل�سعوب-  تفيد �لأ

يف �إعد�ده̀`````ا، يف ح̀`````الت معيqنة كاحلروب 

و�لحتف̀`````ال باملنا�سبات �ل�سعي̀`````دة، من �أجل 

أو توجيهها على  و�سا´ � �ل�سيطرة على تل∂ �لأ

قل. �لأ

ويدعم ذل̀`````∂ -على م�ست̀`````وى �لثقافات 

أن¬  �لعديدة و�لف̀`````Î�ت �لتاريخية �لقدÁة- �

قلq ما جند يف ماأثور ق�س�ص �لعرب �لقدماء 

أو  أو كاهن � وغريهم كالماً من�سوب̀`````اً ل�ساحر �

بع�ص �ل�سياط̀`````ني، يخرê عن �أن يكون �سعر�ً 

وز�ن �ملرتبطة باألفا®  �أو كالماً م�سجوعاً بالأ

�للغة، �لتي تoعدq �لعناية بها مبثابة و�حد من 

ت  qسا�سي̀`````ة، وقد ��ستمر� عنا�̀`````رش �إبد�عها �لأ

�سالم  مÄات �سنني بعد Xهور دع̀`````وة ختم �لإ

كاً  qل متم�س�õاب مايqبع�ص �لكت qذ�تها; ب̀`````ل �إن

ح̀`````د�ç تاأثري�ت  بها حت̀`````ى �لفÎة �لر�هنة لإ

مق�سودة �سلفاً، على نحو ما نر�√ يف �oÿطب 

هة. qو�لدعو�ت �ملوج ßو�ملو�ع

و�سا´ �لوزنية  �إذ ي�ستفيد �ل�ساعر من �لأ

لتولي̀`````د مو�سيقى �ساخب̀`````ة، تر�فق مو�سو´ 

ق�سيدت̀`````¬، فتõي̀`````د �ل�سح̀`````ن �لنفعايل لدى 

�ملتلق̀`````ي، وت�سه̀`````م يف نقل̀`````¬ �إىل و�س̀`````™ من 

ًة ح�سب مر�حل �لق�سيدة  qد�د �س̀`````دõر يqلتوت�

�ملتالحقة. وق̀`````د يع�سد ذل∂ �سيء من �إثارة 

�حلما�س̀`````ة باحلدي̀`````å عن �ل�̀`````رشب و�لقتل 

و�ل�̀`````رش�´، وتفني̀`````د �لقدرة عل̀`````ى �لنqيل من 

أو �لقت�سا�ص  ، و�لنت�سار يف �حلرب � qلعدو�

 èمن ما ينف™ يف تاأجي √òسم، وغري ه�ÿ� من

عاطفة �ملتلقي، على نحو ما فعل »عمرو بن 

كلثوم« �إذ قال:

É``̀ qæ``̀Y o¢```̀SÉ```̀æ```̀dG ≈````̀NGô````̀J É````̀e oø```̀YÉ```̀£```̀f

É`̀æ`̀«`̀ °`̀û`̀ oZ  GPEG  ±ƒ``̀«``̀°``̀ù``̀dÉ``̀H  oÜö`````†`````fh

m¿ó```````̀ od »`````̀ q£`````̀ÿG É````̀æ````̀ nb ø`````̀e mô```̀ª```̀ o°```̀ù```̀H

É``̀æ``̀«``̀∏``̀à``̀©``̀j  m¢````̀†````̀«````̀Ñ````̀H  hCG  nπ````````````````̀HGhP

kÉ``̀≤``̀°``̀T pΩƒ``````≤``````dG n¢`````````````̀ShDhQ É```̀¡```̀H t≥```̀°```̀û```̀f

É``æ``«``∏``à``î``«``a nÜÉ```````̀bô```````̀dG É```̀¡```̀«```̀∏```̀î```̀ ofh
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É``¡``«``a ∫É```````̀£```````̀H C’G nº````̀LÉ````̀ª````̀L q¿CÉ```````````̀c

É```æ```«```“ô```j põ````````YÉ````````e C’É````````H l¥ƒ````````̀°````````̀Sh

mô```````̀ pH  pÒ`````````̀Z  ‘  º````````̀¡````````̀ n°````````̀ShDhQ  tò`````````̀‚

É````̀fƒ````̀≤````̀ qà````̀j GPÉ`````````````̀e ¿hQó````````````````̀j É`````̀ª`````̀a

,º```̀¡```̀«```̀ah É```̀æ```̀«```̀a ,É```̀æ```̀aƒ```̀«```̀ °```̀S q¿CÉ```````````̀c

É```̀æ```̀«```̀Ñ```̀Y’ …ó`````````̀jCÉ`````````̀H l≥``````````̀jQÉ``````````̀ nfl

,º````̀¡````̀æ````̀eh É``````̀ qæ``````̀e ,É````̀ æ````̀ HÉ````̀ «````̀K q¿CÉ``````````````̀c

(18)É```æ```«```∏``` oW  hCG  m¿Gƒ``````̀LQCÉ``````̀H  nÍ```°```†``` oN

 qن
أ �إذ يب̀`````دو يف هò� �ل�سي̀`````ا¥ �ملو�سيقي �

أو  ق � qيتجاوز م�ساألة �لتعم Çأو �لقار �ل�سام̀`````™ �

 �òويدفع¬ �إىل ه ، qلتدقي̀`````ق يف ثنايا �لن�̀`````ص�

�ملوقف ما يف �ملو�سيق̀`````ى �ل�سعرية من تتاب™ 

رة من بيت  qباأنفا�س¬ �ملتكر òياأخ ، qíتكر�ري مل

Bخ̀`````ر، على نحو تتابعي ل ينقط™ �إل م™  �إىل �

- عديد من  qقل �نته̀`````اء �لق�سيدة �أو -على �لأ

أبياتها. �

:á«FÉÁ E’Gh á«Jƒ°üdG ôFÉ©°ûdG

�أXه̀`````رت در��س̀`````ة �حل�س̀`````ار�ت �لقدÁة 

خ�سوب̀`````ة �ل�سعائ̀`````ر �ل�سفوي̀`````ة يف ‹̀`````الت 

أك̀`````دت خ�سوب̀`````ة  دب و�ملو�سيق̀`````ى، كم̀`````ا � �لأ

Áائية و�لطبq �لòي يعالè �لد�ء  �ل�سعائر �لإ

¬ من �ل̀`````دو�ء، يف ‹الت �لفن  qمبثل خو��س

، لدى عدي̀`````د من �سعوب �لعا⁄ 
(19)

�لت�سكيل̀`````ي

ر،  qذوي �لثقاف̀`````ات �ملختلفة �لن�س̀`````اأة و�لتطو

وخالل فÎ�ت تاريخي̀`````ة متطاولة، يف �أنحاء 

جغر�فية متنوqعة.

فقد كان �سوت �ملطر -على نحو ما جاء 

فريقي̀`````ة وعند �لهنود  ذك̀`````ر√ يف �لثقافات �لأ

مريكيني على �سبيل �ملثال- يoقلqد بالرق�ص  �لأ

�سخا�ص بغر�ص ��ستدر�ر  نغام و�أ�سو�ت �لأ و�لأ

م  nر�سoأي دعوة �ملطر �إىل �لنهمار، وت� ،åلغي�

�سورة »قو�ص قõح« على وعاء يoخ�صq ما في¬ 

بعناي̀`````ة، ليمن™ Xهور قو�̀`````ص قõح يف �ل�سماء 

كنتيجة لتوقqف �لو�بل �ملطري منها.

مثل̀`````ة �ملوؤكدة  وهò� -وغ̀`````ري√ كثري يف �لأ

�لت̀`````ي �نتقلت يف ثنايا �أخب̀`````ار �ل�سعوب- من 

 qن
أ ما يوؤكد ما ذه̀`````ب �إلي¬ »هورن�ص« �إذ ر�أى �

حجار  Áائي̀`````ة يف عبادة »�لأ باب �ملحاكاة �لإ

أ�سا�ساً، وما  �ملقد�سة« كان �أ�سل فن »�لنحت« �

�سي̀`````اء �ملõخرفة �لكثرية �لت̀`````ي ترج™ �إىل  �لأ

.
(20)

أوثان »�لع�رش �لÈونõي« �سوى تعاويò و�

ي �أ�سلها يف  qأم̀`````ا �مل�رشحية فيمكن تق̀`````ر �

�حلركات �لتمثيلية �ÿر�فية، �لتي ‰ت يف 

أ�سكال �لعبادة  Xروفها �لدر�مية بتاأثري بع�ص �

�ل�سحرية. وكò� –وqل �لبيت �لب�سيط، �لòي 

�س̀`````اً ملمار�س̀`````ة طقو�̀`````ص �ل�سحر،  qس�fl كان

ف�سار ق�رش�ً ثم معبد�ً; و��ستلõم فناً معمارياً 

ياأخ̀`````ò على عاتق¬ مهمة –قيق بناء يت�سف 

باجلم̀`````ال، ويليق مبكانة �ل�سعائر �لتي توؤدى 

في¬.

�ل�سعرية،  �ملقطوع̀`````ات  بòل∂  و�رتبطت 

�لت̀`````ي كانت تoتل̀`````ى يف طقو�̀`````ص �لتكفري عن 
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 lçط̀`````اأ، وهي -ت¶ه̀`````ر �أبحاÿ� ن̀`````ب �أوòل�

أ�سكال  � oأول مقارن̀`````ة عند فال�سفة �لقيم̀`````ة- �

ن�ساني̀`````ة �لر�مية �إىل ��ستخال�ص  �ملقاومة �لإ

معنى �ÿري و�ل�̀`````رشq �لأخالقيني، �أو �جلميل 

و�لقبيí �ملعنويني.

قم �لطيني̀`````ة »�مل�سمارية«  tويبدو م̀`````ن �لر

�لكتاب̀`````ة و�لنقو�ص �حلجري̀`````ة و�ملخطوطات 

�ل�سل̀`````و�ت  أق̀`````دم  �  qن
أ � خ̀`````رى  �لأ �ملكتوب̀`````ة 

و�لبتهالت، �لتي تطلعنا عليها �حل�سار�ت 

أنا�سيد  �لقدÁة، ق̀`````د و�سلت �إلينا يف �سورة �

 oت�Èد منها ن`````̀ qله̀`````ة، تت�سع Bمرفوع̀`````ة �إىل �ل

أو �لتف̀`````اوؤل بالعف̀`````و ع̀`````ن �لòنوب  �حل̀`````õن �

�ملرتكبة، و–ف̀`````ل بالبتهالت من �أجل حياة 

�أخالقية ي�سوده̀`````ا �لهدوء وتعمرها �ل�سكينة 

بعد �أن خيqم �سبí �ملوت.

ج̀`````اء يف ملحمة »جلجام�̀`````ص« �لتي يعود 

ل̀`````ف �لثالå قب̀`````ل �مليالد،  تاريخه̀`````ا �إىل �لأ

نq جلجام�̀`````ص �حلõي̀`````ن على وف̀`````اة �سديق¬ 
أ �

ل̀`````¬ �لع¶يم »�سم�ص«  ¬ �إىل �لإ qإنكي̀`````دو« توج�«

ي�سائل¬ ع̀`````ن قيمة هò√ �حلي̀`````اة �لتي تنتهي 

بجمود �لوفاة، من�سد�ً:

,‘Gƒ£Jh ,…QGÈdG …ôL nó©HCG

?iÌdG øWÉH ‘ »°SCGQ óæ°SCG

á«J B’G Úæ°ùdG ΩÉfCG

..’

QƒædG ‘ ¢û pYCG , n¢ùª°ûdG ¿ÉëaÉ°üJ q»æ«Y ´O

öûàæŸG QƒædG ΩÉeCG ™LGÎJ oáª∏¶dG

?kGóHCG ¢ùª°ûdG nAƒ°V näƒŸG n¥GP ø ne iôj π¡a

, kÉ©«ªL äÉ q≤°ûŸG ‘ »æeõd øe q¿EG

, kGÒãc oâÑÑMCG …òdG hó«µfEG

öûÑdG oÒ°üe o¬cQOCG

,¬«∏Y oâ«µH QÉ¡ædGh π«∏dG ‘

,øaó∏d ¬ª∏°SCG ⁄h

≥«Øj ¿CG ¬«∏Y »FÉµH øe ≈°ùY

IÉ«M ‹ Ée ,≈°†e ¿CG òæªa

IÓØdG ¥ÉªYCG ‘ mOÉ«°üc »¡Lh ≈∏Y oâªg

¿ B’G ∂¡Lh iQCG Éªc ,¿É◊G IÉàa Éj

(21)?±ÉNCG …òdG näƒŸG iQCG ’ ¿CG ‹ Öàµ oj ødCG

وق̀`````د �أف�س̀`````ت �سعائ̀`````ر »�لقرب̀`````ان« �إىل 

ونه̀`````ا يف �لعبادة، فõ�دت  qين يوؤدòل� ∑�Îس��

قوة �رتباط هò� �ل�سلو∑ مبقطوعات �سعرية 

�أو غنائي̀`````ة -ذ�ت �إيقاعات معيqنة- تعاطفية 

أث̀`````ري جمعي، �كت�سب̀`````ت �سفة �لقد��سة  ذ�ت تا

. وكò� يقال عن جملة 
(22)

باملعاودة و�لتك̀`````ر�ر

خرى، �س̀`````و�ء كانت من  �لعقائ̀`````د �لدينية �لأ

أم  ن�سانية للوج̀`````ود، � �ملرتبط̀`````ة بالن¶̀`````رة �لإ

�ÿا�س̀`````ة بال�سياغ̀`````ة �لجتماعي̀`````ة لعالقة 

�ملحدود بالالحمدود و�لõ�ئل باملطلق.

أل̀`````ة قلق �لوجود لي�س̀`````ت وقفاً على  وم�سا

�لديانات، �إ‰ا تتجاوزها �إىل �لرتباط بفجر 

�حل�سارة �لب�رشية ذ�تها. وكاأ‰ا من ‡يõq�ت 

مور  �لفكر �لب�̀`````رشي �لو��سح̀`````ة �أن يقلqب �لأ
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�ملختلف̀`````ة من وجهة ن¶̀`````ر �لالنهائي، �لòي 

أن¬ �أعلى مكان̀`````ًة يف �سلqم �لوجود.  يoفnÎ�̀`````ص �

دqت �ملقابل̀`````ة ب̀`````ني �ل�رشم̀`````دي و�ÿال̀`````د 
أ و�

�س̀`````ي و�لõ�ئل، �إىل �سعور �إن�ساين عميق  nو�لعر

بعدم �لر�سى عن �حلياة، كما تعر�سها علينا 

ثار �لت̀`````ي و�سلتنا عن �حل�سار�ت �لغابرة  Bل�

- �òإ�سافة �إىل �حل�سار�ت �لر�هنة. وكان ه�

يف �لوقت نف�س¬- د�فعاً �إىل �لبحå عن بديل 

ن�س̀`````ان �إىل �ل�ستمر�ر يف  قمني بتطم̀`````ني �لإ

مر �لòي ��ستلõم  �مل�ستقبل دون عو�ئق; وهو �لأ

دبية و�لجتماعية بل  بد�عات �لأ لفيفاً من �لإ

ة �سياغة  qعلى عاتقه̀`````ا مهم òلعلمي̀`````ة، تاأخ�

هò� �مل�ستقبل �لõ�هر �ملاأمول.

وتفاوت̀`````ت �ملو�قف �لب�رشي̀`````ة -�ل�سعورية 

و�لال�سعوري̀`````ة- يف �إطاريq �لف̀`````رد و�ملجتم™ 

أنتج̀`````ت ت�سوqر�ت  دة، � qبني من¶وم̀`````ات متعد

كثرية جد�ً حول هò√ �مل�سائل، تلتقي وتتباعد 

ليات �لتي ينطلق منها  qو
بح�سب من¶وم̀`````ة �لأ

ر، وتبع̀`````اً جلملة �ملعطي̀`````ات �لتي  qت�س̀`````و qكل

 èو�ن�سجاماً م̀`````™ �ملناه ،å`````̀يعتمده̀`````ا �لبح

�مل�ستخدمة يف –�سيل �ملعار±.

بد�´  نq �لباح̀`````å يف ‹الت �لإ
أ ونعتقد �

نq رغبتنا كاأ�سخا�ص 
أ ر � qأن يقد� qعة ل بدqملتنو�

قد تoكبnت يف �لنف�̀`````ص، ويoحال دون خروجها 

̀`````õ �لفعل و�لتحقيق، �إذ� �سبقها ت�سوqر  qإىل حي�

�ء  qلت̀`````ي �ستلحق بنا جر� ⁄ م�ساع̀`````ر �للòة و�لأ

ن�سان �لبد�ئي ذ� �لوعي  ‡ار�ستها. لك̀`````نq �لإ

�لف̀`````qè و�لتجرب̀`````ة �ملحدودة، ذل̀`````∂ �لòي ل 

 ´õعمل̀`````¬ م�سبقاً، ين èر نتائ qي�ستطي™ ت�س̀`````و

�سب̀`````اح �لت̀`````ي “ثqل  �إىل �أن Á̀`````الأ �لع̀`````ا⁄ بالأ

د �ملفهومات  qأن يج�س� nاوف¬ وعو�طف¬، بدلfl

�سياء،  دة بني �لأ qأو �لعالقات �ملجر �لريا�سية �

وهي ⁄ تتكوqن يف عقل¬ بعد.

خبار و�ل�̀`````رشود �لتاريخية  وجن̀`````د يف �لأ

�سى عن ه̀`````ò√ �لوقائ™، Xهرت  o– أمثل̀`````ة ل �

خالل فÎ�ت متفاوتة من م�سري�ت �ل�سعوب، 

�سكال �ÿارجية،  و��ستمرq بع�سها يتقلqب يف �لأ

حمتف¶̀`````اً على عمق -مقبول غالباً- مبجمل 

�سطورية و�ÿر�فية  �لرو��سب �لبد�ئي̀`````ة و�لأ

دqت �إىل Xه̀`````ور√ �أول مرة �أو حاف¶ت 
أ �لت̀`````ي �

�ت، ومات̀`````õ�ل �لعاد�ت  qعل̀`````ى وج̀`````ود√ م̀`````ر

�جلاهلة و�ل�سطحية و�ساBلة �ملعرفة –ر�س¬ 

من �لتحليل و�لتخلqي عن¬.

ájôµØdG IOÉ©dGh ÜO C’G

̀`````ن فاعلية  qلع̀`````ادة �لفكري̀`````ة �لتي تت�سم�

�لت̀`````ي تخل̀`````ق  �ل�سحري̀`````ة، ه̀`````ي  �لن¶ري̀`````ة 

�ساطري، وت�سفي على �ملادة حياًة، وتن�سط  �لأ

بل �ملعرفة، و⁄ جند  oكلما ��ستغلقت علين̀`````ا �س

 .çر�سية لل¶و�هر و�حلو�دoة مqني
B تف�سري�ت �

وجند يف ذو�تنا -حيå يحول قoربنا منها دون 

أننا  دة، � qمالح¶تها- ويف فو�سى �لدو�ف™ �ملعق

ر�دة.  مانõ�ل نتحدç عن �سلطان �لفكر و�لإ
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و�  qدب̀`````اء �لتقليديون �عت̀`````ادو� �أن ي�ستمد فالأ

يحاء، كاأحد  من �لنج̀`````وم و�لقمر م�سدر�ً لالإ

�لرو��س̀`````ب �لقدÁة لعب̀`````ادة �لكو�كب، حتى 

�أ�سبí جمي™ �لنا�̀`````ص �لعاديني -�أو مع¶مهم 

ون �لنجومn جميلًة. qب�سكل عام- يعد

مور  وÁكن �أن نطبqق هò� على كثري من �لأ

دبي̀`````ة و�لفكرية  ذ�ت �ل�سل̀`````ة باملعطيات �لأ

و�لفنqية، م̀`````ن ما درجت �ملناه̀`````è �لتقليدية 

و�لتباعية �لتعليمية على تدري�س¬ وتكري�س¬، 

ية �لثقافية«  qت �سعار �ملحاف¶ة على »�لهو–

هة ÿدمة �أغر��ص  qوغريها من دعو�ت موج

�سيا�سي̀`````ة و�قت�سادي̀`````ة وع�سكري̀`````ة و�سو�ها. 

فكار  نq �لأ
أ أ�سباب ذل∂ � وي¶هر �لتدقي̀`````ق يف �

خرى - و�لت�سوqر�ت �لغام�سة عن �لعو�⁄ �لأ

ن- وما ير�فقها  Bوكثري منها ذو تاأثري حتى �ل

من �نفعالت مبهnمة Œاهها، هي ما يجعلنا 

نع̀`````õو �نفعالتنا �إليها، ث̀`````م يحدç �إقنا´ يف 

نq ما يف �لنجوم هو قوة جمال وقدرة 
�لنف�ص باأ

نq ت�سلqط 
أ وفر�دة. كما ي¶هر �لتحليل �لنقدي �

مثل ه̀`````ò√ �لقناعات �لب�سيط̀`````ة، �لتي ت�سب¬ 

 Åفكري نا�س lõ`````̀أح̀`````الم �ليق¶ة، �إ‰ا هو لغ�

ة جمالية ناŒة عن  qòع̀`````ن �لغمو�ص، ولي�ص ل

در�كنا  ل، كما �إن¬ لي�ص �رشطاً �رشورياً لإ qم
�لتاأ

ية تل∂ �لكو�ك̀`````ب و�ل�سيqار�ت �لف�سائية  qأهم�

يف وجود �حلياة و�لكون.

�سباب ه̀`````و ما جعل  ومث̀`````ل هò� م̀`````ن �لأ

أ �ل�سعر  أننا: »نق̀`````ر� ر � qدرو« تق̀`````ر å`````̀بي�õإلي�«

نq �ل�سع̀`````ر�ء ��ستحوذ على نفو�سهم -مثلنا- 
لأ

طغي̀`````ان �لõمن و�ملوت �ل̀`````òي ل مهرب من¬، 

و� للفق̀`````د، و��ستطعمو� م̀`````ر�رة �ÿيبة  qوتاأمل

ب̀`````و� حل¶̀`````ات �لنط̀`````ال¥  qخف̀`````ا¥، وجر و�لإ

Bثارهم تندq عن ت�سوqر�ت  � qن
. ولأ

(23)
و�ل�سالم«

أنهم عرفو� و�ساهدو�  أو � و�أخيلة يخÎعونها، �

ن�سانn �لغايل �لعنيد،  أ�سما√ »هوبكن̀`````õ« �لإ ما �

ن�سان �لعاطفي  و�أطل̀`````ق علي¬ »ييت�ص« ��سمn �لإ

�مل�ستqت; كيف ي�س̀`````ار´ ليلتÄم �سمل¬، وي�سمو 

 Ìاً �أكÄمن بابتد�ع̀`````¬ �سيõعل̀`````ى عبوديت̀`````¬ لل

دو�م̀`````اً من¬، يف �حلبq و�لطبيع̀`````ة و�لفن، �إذ 

يبحå ب�سغف و�إ�رش�ر ع̀`````ن »نقطة ثابتة يف 

عا⁄ د�ئر«.

حكام  نعم، قد ��ستمرq ذل∂ �لتاأثري يف »�لأ

 êهر يف �إنتاXو ،�ò`````̀لقيمي̀`````ة« حتى يومنا ه�

طائفة كب̀`````رية من �ملوؤلفني �ملعا�رشين، �لòين 

دب وتاأريخ¬  أيديهم �إىل �ل�ستغال بالأ ت � qمتد�

Bر�ء  ونقد√. وقد كان ذل∂ �سبب̀`````اً يف �سدور �

ة يف هò� �ملجال من �لبحوç، �رشعان ما  qه�س

تتد�عى بالك�س̀`````ف عن دو�فعها �حلقيقية �أو 

�لن¶ر يف �ملخالفات �ملنهجية �لتي �رتكبتها; 

�س̀`````و�ء كان ه̀`````ò� م̀`````ن خ̀`````الل م�ساهاته̀`````ا 

بن¶ائرها �لعلمية �حلديث̀`````ة �أم عÈ و�سعها 

على حم∂q �لتجربة �لو�قعية.

دب �لقدÁ̀`````ان ⁄ ين�سهر� م™  و�لفن و�لأ
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�ل�سح̀`````ر وحد√، بل م̀`````™ �لوXائف �ملجتمعية 

ع�̀`````رش �لتي �ختلفت  كلها، عل̀`````ى �متد�د �لأ

فاعلي̀`````ة �ملوؤث̀`````ر�ت �لرئي�س̀`````ة فيه̀`````ا ب�سور 

ماكن  متفاوتة، ح�سب �ل¶رو± �ملر�فقة و�لأ

ر كلq من �لفن  qتطو qما يف�رش �òزمان. وه و�لأ

دب -يف �ملر�ح̀`````ل �ملتاأخرة- م�ستقاًل عن  و�لأ

خر، وم̀`````ا يف�رشq عدم �ت�س̀`````ام �ملت�سوفني  Bل�

.
(24)

مة �لدينية pأنف�سهم بال�س �جلماليني �

يq فرد منqا �لقيام 
�إذ �إنq من �ملمكن لدى �أ

باإخ�س̀`````ا´ جملة من �ملعطيات �ÿارجية �إىل 

 nحك̀`````م قيم̀`````ي، ل ي�ستتب™ - ب̀`````دور√ - وجود

أم̀`````رl يعني �سهولة  � �òاه¬. وهŒ م�õ`````̀إل� qي
�أ

�لن�̀`````رش�ب من مو�قف �لتف̀`````ا¥ �إىل مو�قف 

ف̀`````ر�د، �إز�ء و�قعة مر�سودة  �لتعار�ص بني �لأ

أو �مل�ساعر  در�∑ � و�حدة من ما يقوم على �لإ

�ل�سخ�سية. وÁكن تعميم هò√ �مل�ساألة، حتى 

لي�س̀`````qí �لقول بوجود »ذو¥ جماعي« يoفرn�ص 

خالل مرحلة معيqنة من مر�حل تطوqر �حلياة 

.
(25)

�لجتماعية دون مرحلة �أخرى

نq ما يدخل 
أ أي�س̀`````اً- Áكن تاأكيد � �- �òول

من �ل�سحر يف �لفن يخ�س™ لعديد من �لعو�مل 

̀`````رة، �لتي تكون رهن̀`````اً ب¶رو± flتلفة  qملوؤث�

رد يف حدوثها، زي̀`````ادة على عدم  qق̀`````د ل تط

ر�ده̀`````ا يف �ل¶هور مبثاب̀`````ة نتائè ‡كنة،  qط�

حة للÈوز �سمن �رشوط مالئمة. qمر�س

م  pخ̀`````دoست�� �ل̀`````òي  �لف̀`````ن   qن
أ �  ß`````̀ونالح

دqى �إىل وXيف̀`````ة عملية بحتة، 
أ أد�ًة لل�سح̀`````ر � �

��ستهدف̀`````ت �أغر��س̀`````اً �جتماعي̀`````ة يف غالب 

حي̀`````ان، و⁄ يربط¬ باأ�رش�ر �لعقائد �لدينية  �لأ

أو �ل�سلوكية �سوى �سل̀`````ة »�لت�سديق« �ملتبو´  �

 qيفة �لن�صXل∂ ⁄ تكن وòبالقبول و�لتكر�ر. ل

ق يف  qي عامًة- تتحقqأو �لعم̀`````ل �لفن دبي -� �لأ

كون¬ بدي̀`````اًل رمõي̀`````اً خال�ساً، و�إ‰̀`````ا تتعلqق 

أي�ساً.  أو �لق�سد �لعمل̀`````ي � بالفع̀`````ل �لغائ̀`````ي �

أو  أو �ل�سح̀`````ر هو �لòي يقتل � و⁄ يكن �لفكر �

ق �ملعجõة، بل �لفعل  qأو يحق أو يهõم � ينت�̀`````رش �

�حلقيقي.

وقد �أXه̀`````رت �لدر��سات �لت̀`````ي تناولت 

د�ب، خالل �لع�س̀`````ور �ملختلفة  Bلفن̀`````ون و�ل�

يف �ملجتمع̀`````ات �لب�رشية، وجودn فكرتني هما 

´: فكرة  nبد oم êأ�سا�سي̀`````ان لكل �إنت̀`````ا �رشطان �

 êأو �إنتا �لت�ساب¬ و�ملح̀`````اكاة، وفكرة �ملخالفة �

�سيء من �Bخر يختلف عن¬.

وق̀`````د Xهرت هات̀`````ان �لفكرتان يف ع�رش 

�لتجري̀`````ب و�لك�س̀`````ف، �ل̀`````òي �سب̀`````ق ع�رش 

دت  pية لليد، �لتي وجqسكال �ل¶ل� �ل�سحر. فالأ

يف �أماكن كثرية م™ بقايا �لت�ساوير �ملوجودة 

يف �لكه̀`````و±، وXهرت -عل̀`````ى ما يبدو- عن 

 nحقيقية; رمبا كانت �أول mأياد طريق �نطب̀`````ا´ �

ن�سان فكرة �ÿل̀`````ق، وجعلت¬  م̀`````ا �أعط̀`````ى �لإ

نq من �ملمكن وجود �سيء م�سنو´ بال 
ي�سعر باأ

.
q
�سلn �حلقيقي �حلي حياة، ي�ساب¬ “اماً �لأ
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نq �لفن و�ل�سحر قد ��ستثمر� 
أ وهò� يعني �

ن�سان، لي�ست خا�سة  �سفات م�سÎك̀`````ة يف �لإ

د�ب  Bأنو�´ �لفنون و�ل � باأحدهما. فا�ستعارت 

جالل  من �ل�سحر ما جعلها تبدو يف �إطار �لإ

د�ب  Bو�لتع¶يم، و��ستفاد �ل�سحر من ما يف �ل

و�لفنون على نحو يجعل¬ موؤثqر�ً ب�سكل �أع¶م 

أك̀`````Ì �إج̀`````اللً; فتط̀`````وq´ كلl منهما ÿدمة  و�

خر. Bدة يف �ل qن�سطة �ملج�س �لأ

ة  qاد مع̀`````اً مهم qدب̀`````اء و�لنق وتق̀`````™ على �لأ

�لر�ه̀`````ن،  دب  �لأ مو�سوع̀`````ات  يف  �لن¶̀`````ر 

أج̀`````ل تخلي�سه̀`````ا من �سو�ئ̀`````ب �لعقائد  من �

�سا�سي من  �ل�سحري̀`````ة، �إذ� كان �لغر�̀`````ص �لأ

دب -كما تق̀`````ول �لغالبية �لع¶مى  وج̀`````ود �لأ

م̀`````ن �لدر��سات و�لن¶ريات �حلديثة- هو �أن 

خرى من ربقة �لتخلqف  يخلq�سنا م™ �لفنون �لأ

رنا من فاعلية �ل�سحر  qسط̀`````ورة، و�أن يحر� و�لأ

نا وي�س̀`````يء �إىل عملياتنا  qي يخ̀`````د´ حو��سòل�

در�كي̀`````ة، ويت�سبqب -بالت̀`````ايل- يف �إ�سد�ر  �لإ

�سياء  �أحكامنا �ÿاطÄة و�لقا�̀`````رشة Œا√ �لأ

�سخا�ص. و�لأ
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18-  دي̀`````و�ن �سع̀`````ر عمرو بن كلث̀`````وم �لتغلبي، مطبو´ م™ ديو�ن �سعر �حلارç بن حل̀`````õة �لي�سكري; ن�رشة فريت�ص 

كرنكو، بريوت 1922.

أرنولد هاوزر: �لفن و�ملجتم™ عÈ �لتاري1ê ،ï، �ص33; ترجمة فوؤ�د زكريا، د�ر  19-  �ن¶̀`````ر ما كتب¬ عن �مل�ساألة �
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20-  �ملرج™ نف�س¬، �ص301 ومابعدها.

عم̀`````ا¥، قر�ءة يف ملحمة جلجام�ص: فر��̀`````ص �سو�ح، �ص186 وتاليتها. �سوم̀`````ر للدر��سات و�لن�رش  21-  كن̀`````وز �لأ

و�لتوزي™، نيقو�سيا- قÈ�ص.

22-  �سارل للو: �لفن و�حلياة �لجتماعية، �ص294.

23-  كتابها: �ل�سعر، كيف نتòوqق¬ ونفهم¬، �ص38; ترجم¬ حممد �إبر�هيم �ل�سو�ص، مكتبة منيمنة، بريوت.

دبي; مرك̀`````õ �لكتاب �لعربي،  : �أدب �حلب �ملوؤ⁄، م�س̀`````كالت يف �لنقد �لأ
q
أمثل̀`````ة تطبيقية يف كتاب̀`````ي 24-  �ن¶̀`````ر �

بريوت.

موي; د�ر �ملعار±  25-  �ن¶̀`````ر �لدر��س̀`````ة �ملقارنة �لتي �أجر�ها �سوق̀`````ي �سيف: �لتطور و�لتجديد يف �ل�سع̀`````ر �لأ
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�إن �لفك̀`````رة �لتي كان̀`````ت ت�سيطر على �أذهان �لكثري م̀`````ن �ملربني وهي »�أن 

أن¬ »عجينة لينة  أو � �لطفل �سفح̀`````ة بي�ساء Áكن �أن ننق�ص عليها مانري̀`````د«، �

Áك̀`````ن للو�لدين ت�سكيلها على �ل�سكل �لòي يختارون¬«، ⁄ يعد لها �أهمية تòكر 

يف �لبحوç �لنف�سية و�لÎبوية �ليوم. وعلى �لرغم من �أن هò√ �لفر�سية تعود 

�إىل ج̀`````ون لو∑ ومòهب¬ �حل�سي �لòي يرى �أن �لق̀`````در�ت �لعقلية و‰و �لفرد 

Áك̀`````ن �أن يت�سكل من خالل خÈ�ت¬ �حل�سي̀`````ة، و�أن �ملدر�سة �ل�سلوكية على يد 
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و�ط�سون قد �أيدت هò√ �لفر�سية ب�سدة، �إل 

�أن �لبحوç و�لدر��س̀`````ات �لنف�سية و�لÎبوية 

ن لدى  و�لطبي̀`````ة ⁄ توؤمن به̀`````ò√ �لفر�سية، لأ

�لطف̀`````ل �إمكانات و��ستعد�د�ت فطرية معينة 

يحمله̀`````ا منò ولدت̀`````¬ ولÁك̀`````ن Œاوزها، 

و�إ‰̀`````ا �لعمل من خاللها و�سمنها. و�أن على 

�ملجتم̀`````™ �أن ي�سل �إىل ثالث̀`````ة حلول لق�سايا 

طفال، وهي:  هام̀`````ة تو�جه¬ بخ�سو�̀`````ص �لأ

أ�ساليب رعايته̀`````م، وتر�سيï �لقو�عد  طر¥ و�

خرين،  Bلت̀`````ي –كم طريقة تفاعلهم م̀`````™ �ل�

ونقل �ملهار�ت و�لقيم من �لكبار �إليهم.

�إن نق̀`````ل �لقيم و�ملهار�ت �لجتماعية �إىل 

�ل�سغار، هي عملي̀`````ة تعلم وتعليم تقوم على 

أ�سا�̀`````ص �لتفاعل �لجتماع̀`````ي، وتهد± �إىل  �

طفال �سلوكاً ومعايري، و�Œاهات  �إك�س̀`````اب �لأ

دو�ر �جتماعي̀`````ة معينة، “كنهم  منا�سب̀`````ة لأ

من م�ساي̀`````رة �جلماع̀`````ة و–قي̀`````ق �لتو�فق 

�لجتماعي، �أي ه̀`````ي عملية �إك�ساب �لطاب™ 

�لجتماع̀`````ي وتي�سري �لندم̀`````اê �لجتماعي 

لهم يف �حلياة �لجتماعية. �إن هò√ �لعملية 

أو  ه̀`````ي مان�سميه̀`````ا »�لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية« �

 .socialization »لتطبي̀`````™ �لجتماع̀`````ي�«socialization »لتطبي̀`````™ �لجتماع̀`````ي�«socialization
فعملي̀`````ة �لتن�سÄة �لجتماعية ه̀`````ي �لعملية 

�لت̀`````ي يتعلم فيها �لفرد كيف ي�سبí فرد�ً يف 

�أ�رشت̀`````¬ وع�سو�ً يف ‹تمع¬، �إنها عملية تعلم 

مق�س̀`````ودة وموجهة تنمو من خاللها ما لدى 

�لطف̀`````ل من ��ستع̀`````د�د�ت و�إمكانات متنوعة 

لت�سكل �ل�سل̀`````و∑ �لجتماعي �ملقبول، و�لòي 

يتفق م™ معايري �جلماعة. وقد �سميت بعملية 

فر�د  نها تك�سب �لأ »�لتطبي™ �لجتماع̀`````ي« لأ

�لطاب™ �لجتماعي �ملقبول يف �ملجتم™.

:Ωƒ¡ØŸG

 ç�باللغة �لعربي̀`````ة: ن�ساأ �لن�صء: �أي �إحد

�لن�̀`````صء وتربيت̀`````¬. يقال ن�ساأ ف̀`````الن: �أي ‰ا 

وترب̀`````ى، و�لنا�سÅ هو �ل�س̀`````اب يف طور �لنمو 

ن�ساء ه̀`````و: �إيجاد  و�لن�̀`````صء و�لتكوي̀`````ن، و�لإ

�ل�سيء وتربيت¬ وتنميت¬. 

نكليõية �لتن�سÄة �لجتماعية  ويف �للغة �لإ

socialization م̀`````ن �سو�سيال social �أي 
 socialize õجتماعي. و�لفع̀`````ل �سو�سيالي�

أو »يطبع¬ �جتماعياً«.  �أي يجعل̀`````¬ �جتماعياً �

م̀`````ن هن̀`````ا تعت̀`````È �لعملي̀`````ة مبثاب̀`````ة ت�سكل 

�جتماع̀`````ي للف̀`````رد وتطبيع¬ بقي̀`````م ومعايري 

�جلماع̀`````ة، و�إك�ساب̀`````¬ �ل�سل̀`````و∑ �لجتماعي 

�ملطلوب باعتبار �أن �ل�سلو∑ �لجتماعي هو 

ن¬ مكت�سب،  أ�سكال �ل�سلو∑ تعقي̀`````د�ً لأ � Ì`````̀أك �

وتلعب في¬ �لبيÄة و�لÎبي̀`````ة دور�ً مهما، كما 

 Èأن̀`````¬ م�ستمر طو�ل مر�حل ‰̀`````و �لفرد، ع �

موؤ�س�سات �لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية منò �لولدة 

وحتى �ملوت.

تعريفات  �لتن�سÄة �لجتماعي̀`````ة  تع̀`````ر± 

 Kagan متع̀`````ددة. فق̀`````د عرفه̀`````ا كاج̀`````ان
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باأنها »�لعملية �لت̀`````ي تغر�ص يف �لطفل قيماً 

أنو�عاً من �ل�سلو∑ �ملنا�سب و�ملالئم لبيÄت¬  و�

 Erikson أريك�سون و‹تمع̀`````¬«. ويعرفه̀`````ا �

باأنها »عملية –ويل �لكائن �لب�رشي من حالة 

أو م̀`````ن حالة �ل�سعف  �لطفول̀`````ة و�لر�ساعة �

ناني̀`````ة �إىل حال̀`````ة �لر��سد �ملث̀`````ايل �لòي 
و�لأ

يت�سف بالمتث̀`````ال لقيم �جلماعة ومعايريها 

بد�´«.  م™ وجود �سمات �ل�ستقالل و�لإ

�لتن�سÄ̀`````ة  �أن  زه̀`````ر�ن  حام̀`````د  وي̀`````رى 

�لجتماعية هي »عملي̀`````ة تعلم وتعليم، تقوم 

على �لتفاعل �لجتماعي وتهد± �إىل �إك�ساب 

�لفرد �سل̀`````وكاً ومعايري و�Œاه̀`````ات منا�سبة 

دو�ر �جتماعية “كن¬ من م�سايرة جماعت¬  لأ

و�لتو�ف̀`````ق �لجتماعي معه̀`````ا، �إنها �لت�سكيل 

�لجتماعي لل�سخ�سية«. 

وÁك̀`````ن تعري̀`````ف �لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية 

 social باأنها: »عملية تعلم وتعليم �جتماعي

أو  learning يتعل̀`````م فيه̀`````ا �لف̀`````رد (طفاًل �
ر��س̀`````د�ً) عن طري̀`````ق �لتفاع̀`````ل �لجتماعي 

�أدو�ر√ �لجتماعي̀`````ة social roles، كم̀`````ا 

 social �لجتماعي̀`````ة  �ملعاي̀`````ري  يكت�س̀`````ب 

 social attitudes اهاتŒو�ل ،norms
كي̀`````ف  ويتعل̀`````م  و�لنف�سي̀`````ة،  �لجتماعي̀`````ة 

يت�̀`````رش± وي�سل∂ باأ�سل̀`````وب �جتماعي تو�فق 

 �òعلي¬ �جلماعة وترت�سي̀`````¬«. من خالل ه

�لتعريف ت¶هر لنا خ�سائ�ص عملية �لتن�سÄة 

�لجتماعية �لتي Áكن �إيجازها يف �لعنا�رش 

�لتالية:

1- عملي̀`````ة تعل̀`````م وتعليم للف̀`````رد خالل 

مر�ح̀`````ل ‰و√ �ملختلفة (من̀`````ò �لطفولة حتى 

�ل�سيخوخة).

2- عملية �كت�ساب للقي̀`````م �لجتماعية، 

 ،social norms و�ملعاي̀`````ري �لجتماعي̀`````ة 

و�لŒاه̀`````ات �لجتماعي̀`````ة �ملقبول̀`````ة �سمن 

�ملجتم™.

3- �إنها ت�س̀`````كل �لدور �لجتماعي للفرد 

social roles، كل ح�س̀`````ب جن�س̀`````¬ (ذك̀`````ر، 
أنث̀`````ى) ودور√ �لجتماعي �ملتوق™ من¬ و�لòي  �

�سيعي�س̀`````¬ حا�رش�ً وم�ستقب̀`````اًل (و�ملعرو± �أن 

�لفرد يلع̀`````ب �أدو�ر�ً كثرية خالل حيات¬: فهو 

�بن، و�سديق، و�أب، وطالب، وعامل..).

4- �إنه̀`````ا ت�سكي̀`````ل لل�سل̀`````و∑ �لجتماعي 

 socialللفرد من خالل �لتفاعل �لجتماعي

 .interaction
5- يت�س̀`````كل ه̀`````ò� �ل�سلو∑ م̀`````ن خالل 

 socialلجتماعي̀`````ة� �لتن�سÄ̀`````ة  موؤ�س�س̀`````ات 

و�ملدر�س̀`````ة،  �̀`````رشة،  �لأ  :organization
ق̀`````ر�ن،  و�لن̀`````ادي، و�مل�سج̀`````د، وجماع̀`````ة �لأ

عالم... وو�سائل �لإ

6- �إنه̀`````ا عملية –وي̀`````ل �لفرد من كائن 

بيولوج̀`````ي biological لي�̀`````ص هم̀`````¬ �سوى 

�إ�سبا´ حاجات¬ �لع�سوية �إىل كائن �جتماعي 
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Á socialار�̀`````ص �أدور�ً هام̀`````ة يف �ملجتم̀`````™ 
ويلتõم بقيم̀`````¬، ومعاي̀`````ري√ �لجتماعية. �إن¬ 

يوؤث̀`````ر ويتاأثر يف �ملجتم™ من خالل ‡ار�ست¬ 

ل�سلوكي̀`````ات ير�س̀`````ى عنها �ملجتم̀`````™ وتالقي 

Bدلر  �ل�ستح�سان و�لتقدير وفق̀`````اً ملا ي�سمي¬ �

 .»social interest لهتمام �لجتماعي�«

�لجتماعي̀`````ة  �لتن�سÄ̀`````ة  تت�س̀`````ف   -7

بال�ستمر�رية، لتعتمد على �لتلقني و�ملحاكاة 

(�لتعلم �لجتماعي) بل تدمè عنا�رش �لثقافة 

أ منò �لولدة يف  يف ن�س̀`````ق �ل�سخ�سية، وتب̀`````د�

ن�سا¥ و�ل�سبكات  �رشة وت�ستمر بات�س̀`````ا´ �لأ �لأ

�لجتماعي̀`````ة م™ ‰̀`````و �لفرد، �ل̀`````òي يتاأثر 

ق̀`````ر�ن، و�ملهن̀`````ة، و�لتخ�س�ص. وتعÈ عن  بالأ

ن�ساط �لبناء �لجتماع̀`````ي باأن�ساق¬ �ملختلفة 

�رشة، و�ملدر�سة، و�ملهنة، و�لنادي..). (�لأ

وىل  8- للتن�سÄة �لجتماعية وXيفتان: �لأ

Xاهرة manifest function تنح�رش يف 

أد�ء �أ‰اط معينة من  تدري̀`````ب �لطفل عل̀`````ى �

�ل�سلو∑ ير�سى عنها �ملجتم™، وت�سبí دعامة 

أثناء حيات̀`````¬، و�لثانية وXيفة كامنة  ل�سلوك¬ �

وم�ست̀`````Îة Latent function تهد± �إىل 

توحد �لطفل م™ ‹موعة �لأ‰اط �لثقافية 

للمجتم̀`````™ تعر± با�سم �لقي̀`````م �لجتماعية، 

وتتكون منها بنية �ل�سخ�سية.

9- تق̀`````ل عجل̀`````ة �لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية 

 acceleration of و�رشعته̀`````ا 

 ،èكلما ‰̀`````ا �لطفل ون�س socialization
و�أ�سب̀`````í لدي¬ õ`````̀flون كا± م̀`````ن �ملهار�ت 

و�لعالق̀`````ات �لجتماعية �لتي “يõ جماعت¬ 

خرى. عن غريها من �جلماعات �لأ

�سخا�̀`````ص يف قابليتهم  يختل̀`````ف �لأ  -10

لالندماê باجلماعة باختال± �لتن�سÄة �لتي 

يتعر�سون لها، و�لتي –يط بهم منò �لولدة، 

طفال  ‡̀`````ا يف�رش لن̀`````ا كيف يبدو بع�̀`````ص �لأ

و مoطبعني �جتماعياً يت�سف بع�سهم 
أ ن�سÄني � oم

أو �ل�سخ�سية  بال�سلو∑ �لجتماعي �ل�سوي (�

 ،(social personality �لجتماعي̀`````ة 

أو  خ̀`````ر مق̀`````اوم لالجتماعي̀`````ة � Bوبع�سه̀`````م �ل

(�أي  �لال�جتماع̀`````ي  بال�سل̀`````و∑  يت�س̀`````ف 

 anti social ™ل�سخ�سية �ملناه�سة للمجتم�

.(personality
م̀`````ن هن̀`````ا يب̀`````دو �أن عملي̀`````ة �لتن�سÄ̀`````ة 

�لجتماعي̀`````ة لي�س̀`````ت فق̀`````ط عملي̀`````ة تعلم 

�جتماع̀`````ي بل هي عملية ‰̀`````و يتحول فيها 

 õلفرد من مرحلة �لطف̀`````ل �لتكايل �ملتمرك�

حول ذ�ت̀`````¬ �إىل مرحلة �لن�سè �لòي يت�سف 

يث̀`````ار و�لغريية و�مل�سوؤولي̀`````ة �لجتماعية.  بالإ

�إن̀`````¬ �لفرد �لòي يتحك̀`````م بدو�فع¬ وحاجات¬ 

 �òل�سخ�سية لكي تتفق م™ قيم �ملجتم™. وبه�

�ملعنى تلعب عملية �لتن�سÄة �لجتماعية دور�ً 

طف̀`````ال �حلكم �ÿلقي،  مهم̀`````اً يف �إك�ساب �لأ

و�ل�سبط �لò�تي �ل̀`````الزم لي�سبحو� �أع�ساء 

ر��سدين م�سوؤولني يف ‹تمعهم.
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أك̀`````Ì �ملو�طن̀`````ني يف �ملجتمعات  � È`````̀يعت

�ملعا�رشة �لÎبي̀`````ة و�لتعليم �ملن¶م و�لر�سمي 

أل̀`````ة مفروغاً منها وحتمية. �إل �أن مفهوم  م�سا

�ملوؤ�س�سة �لÎبوية مبعناها �ملعا�رش هو ح�سيلة 

ق̀`````رون طويلة من �لتطور. ورغم �أن بد�ياتها 

وىل ق̀`````د برزت يف �ملجتمع̀`````ات �لتاريخية  �لأ

�سالم̀`````ي  �لقدÁ̀`````ة خا�س̀`````ة يف �لعامل̀`````ني �لإ

و�لعربي و�ل�سني، وقد كان �لتعليم �لر�سمي 

لع̀`````دة قرون حك̀`````ر�ً على �لفÄ̀`````ات �ملي�سورة، 

وقبل �خ̀`````Î�´ �لطباعة ع̀`````ام 1454م كانت 

�لكتب و�ملخطوطات غالية �لتكاليف و⁄ تكن 

غلبية �ل�ساحقة من �لنا�ص.وم™  يف متناول �لأ

�نت�سار �لعوملة و�لتطور �لتكنولوجي �ملعا�رش 

عالم، و�لت�سالت من  وخا�سة يف و�سائل �لإ

تلفاز، و�إنÎنت، دخلت �أغلبية �لنا�ص مرحلة 

�لتعلم و�لتعليم، وتعاون̀`````ت �لكلمة �ملطبوعة 

لكÎوين م™ �لتعليم �لن¶امي يف  و�لتو��سل �لإ

حياتنا �ملعا�رشة. وم™ ه̀`````ò� �لتطور Xهرت 

ق�ساي̀`````ا معا�رشة وملحة يف عل̀`````م �لجتما´ 

�لÎب̀`````وي منها: عالق̀`````ة �لÎبي̀`````ة باملجتم™، 

عالم،  �لإ وو�سائل  لكÎوني̀`````ة،  �لإ و�جلامعات 

قر�ن، و�ملنهÿ� èفي، و�لÎبية  أثر جماعة �لأ �

و�إعادة �إنتاê �لثقافة، وXاهرة �لال“در�ص.

Peer-group ¿Gôb C’G áYÉªL

أو �ل�سلة  أو �ل�سحبة � قر�ن � تلعب جماعة �لأ

دور�ً هام̀`````اً يف عملية �لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية 

ويف �لنمو �لجتماعي للفرد.فهò√ �جلماعة 

توؤثر يف معايري√ �لجتماعية، كما “كن¬ من 

�لقيام ب̀`````اأدو�ر �جتماعية متعددة لتتي�رش ل¬ 

قر�ن  أو موؤ�س�س̀`````ات �أخرى.فالأ يف مو�ق̀`````ف �

ي�ساركون �لفرد مرحلة �لنمو �لتي Áرون بها 

و�لتي تت�سف باأن لها متطلبات و�حتياجات، 

و�هتمام̀`````ات و�ح̀`````دة، وينع̀`````م �لف̀`````رد معها 

بامل�ساو�ة. ويتوقف تاأثر �لفرد باجلماعة على 

درجة ولئ¬ لها وتقرب¬ من �أع�سائها، و“ثل¬ 

لقيمه̀`````ا، و�Œاهاتها، وعل̀`````ى درجة “ا�س∂ 

�جلماعة. وت¶ه̀`````ر �مل�ساركة �لوجد�نية لدى 

 ßمرحل̀`````ة �لطفولة حني يالح òفر�د من �لأ

طف̀`````ال فيبكي لبكائهم،  �لطف̀`````ل غري√ من �لأ

قر�ن يف �سن  أث̀`````ري �لأ ملهم. ويõد�د تا ويت̀`````اأ⁄ لأ

�ملدر�س̀`````ة، وما قبلها، حيå يطر�أ على �سلو∑ 

�للعب عند �لطفل تغري Xاهر يف ‰ط �للعب 

و�سكل¬، بحيå يتحول م̀`````ن �للعب �لنعõ�يل 

Isolated play �إىل �للع̀`````ب �لجتماع̀`````ي 
social playويف�س̀`````ل �لطف̀`````ل �للع̀`````ب م™ 

قر�ن بدلً من �للعب م™ �لكبار. �لأ

فر�د  قر�ن ‹موعة من �لأ تعتÈ جماعة �لأ

تربط بينه̀`````م عالقات متبادل̀`````ة ومتد�خلة، 

ودخول عن�̀`````رش جديد فيه̀`````ا، ليعني زيادة 
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كمي̀`````ة يف عدد �أع�سائها 

ن  ب̀`````ل تغ̀`````ري�ً نوعي̀`````اً، لأ

تفاعل  عالق̀`````ات  هنا∑ 

أث̀`````ر وتاأثري.وجماع̀`````ة  وتا

وحدة،  مبثاب̀`````ة  قر�ن  �لأ

توجد على جانب وحد�ت 

(جماعات �أقر�ن) �أخرى 

نف�سها،  �ملدر�س̀`````ة  د�خل 

ويوجد تفاعل بينها وبني 

خ̀`````رى،  �لأ �جلماع̀`````ات 

ب̀`````ني   õ`````̀ك̀`````ن �لتمييÁو

جماعات كÈى وجماعات 

ثانية  جه̀`````ة  �سغرى.من 

من�س̀`````ب  هن̀`````ا∑  ف̀`````اإن 

�جلماع̀`````ة،  يف  �لقائ̀`````د 

وهن̀`````ا∑ م̀`````ن ينوب حمل̀`````¬ يف ح̀`````ال غياب¬، 

ويحدç �لتفاعل بني ه̀`````ò� �لقائد و�أع�ساء 

�جلماعة، وي�سود �لتعاون عادة هò√ �لعالقة. 

و�لتالميò د�خل �ل�سف، يرتبطون بعالقات 

متبادل̀`````ة بينهم وبوع̀`````ي وباأ‰̀`````اط ثقافية 

م�سÎك̀`````ة، ويكونون جماع̀`````ة، هò√ �جلماعة 

�ل�سغرى قد تتو�س̀`````™ لين�سم �إليها جماعات 

 ∑Îجماعة كبرية. وي�س íت�سب åأخرى بحي�

ق̀`````ر�ن يف �لهتمامات،  �أع�س̀`````اء جماعة �لأ

مثلما  �لجتماعية،  ن�سطة  و�لأ و�لطموحات، 

كان هن̀`````ا∑ �هتمام̀`````ات م�سÎكة بني �لطفل 

و�أخوت̀`````¬ يف �ملن̀`````õل، ولكن لي�̀`````ص بال�رشورة 

ق̀`````ر�ن ن�سخة طبق  �أن تك̀`````ون �لعالقة م™ �لأ

�سل عن عالق̀`````ة �لطفل باأخوت¬، وبالتايل  �لأ

لي�̀`````ص بال�رشورة �أن يكون هنا∑ نف�ص �لتاأثري 

ع�ساء.  و�لتاأثر �لعاطفي و�لوجد�ين بني �لأ

حني تكون �لعالقة ب̀`````ني �لطفل و�أخوت¬ 

يف �ملنõل �يجابية و�سليمة من حيå تاأثريها 

�لعاطف̀`````ي، ي�سبí �سه̀`````اًل عل̀`````ى �لطفل �أن 

يندم̀`````è م™ �أقر�ن̀`````¬ يف �ملدر�س̀`````ة. ورغم �أن 

عالقت¬ م̀`````™ �أخوت¬ قد يتخلله̀`````ا �رش�عات، 

أنها تتيí ل¬  وم�س̀`````كالت �سلوكية معين̀`````ة، �إل �
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حباطات �لتي Áر  �أن يتحمل �ل�سدمات و�لإ

قر�ن يف �ملرحلة  بها يف تفاعل¬ م™ جماعة �لأ

ق̀`````ر�ن مبثابة  �لتالي̀`````ة. وت�سب̀`````í جماعة �لأ

جماعة مرجعي̀`````ة تقدم �لدعم و�مل�ساندة ل¬، 

ويرج̀`````™ �إليها �لطفل كلم̀`````ا �حتاê �إىل ذل∂. 

قر�ن يف قي̀`````م، وعاد�ت  وتوؤث̀`````ر جماع̀`````ة �لأ

طفال وحتى �لكبار منهم. ففي  و�Œاهات �لأ

طفال  �ل�سحب̀`````ة يجد �لطفل ‹موعة من �لأ

يتفاع̀`````ل معه̀`````م ويتجان�ص معه̀`````م يف �لعمر 

�لõمني و�لعقلي، ويف �مليول، و�لهتمامات. 

 √òأ�سا�̀`````ص �مل�ساو�ة. وه ويتعامل معهم على �

ول �إيجابي يتمثل  �مل�س̀`````او�ة لها وجه̀`````ان: �لأ

يف �ن�سمام �أطف̀`````ال �Bخرين من �لعمر نف�س¬ 

تقريباً وم̀`````ن �جلن�ص نف�س̀`````¬ ويتعامل معهم 

أ�سا�ص �ملكانة �ملت�ساوية. و�لثاين  �لطفل على �

�سلبي، وه̀`````و ��ستبعاد �لر��سدي̀`````ن منها، �أي 

أو  أو �أمهات � Bب̀`````اء � ��ستبع̀`````اد من ه̀`````م لي�سو� �

مدر�سني، ويعت̀`````È �لر��سد �ل̀`````òي ي�سل �إىل 

�جلماع̀`````ة حتى ل̀`````و بلغت �ملر�هق̀`````ة مبثابة 

.Status of alien بÎسخ�ص مغ�

:Media ΩÓY E’G πFÉ°Sh

 √òلبد م̀`````ن �لق̀`````ول باأننا نعي�̀`````ص يف ه

ون̀`````ة ع�رش�ً تتد�خل في¬ حياة �لنا�ص على  Bل�

�مل�ستويات �لجتماعية و�لعاملية، وت�سÎ∑ في¬ 

عالم  �سعوب �لعا⁄ باأن�س̀`````ا¥ لالت�سالت و�لإ

�أ�سبحت ب�سبب �لثور�ت �لتقنية �ملتعاقبة يف 

ة يف �ستى جو�نبها. وبفعل  nعومل oعا⁄ �لت�سال م

 íن̀`````ت، �أ�سبÎن ه̀`````ò√ �لعومل̀`````ة و��ستخد�م �لإ

أياً كان̀`````و�، �أن يتلقو� �ملادة  يف و�س̀`````™ �لنا�̀`````ص �

خبار  عالنية و�ل�سيا�سية و�لثقافية مثل �لأ �لإ

و�ملو�سيق̀`````ى وبر�مè �لتلف̀`````از يف وقت و�حد 

 íحيان. و�أ�سب أغل̀`````ب �لأ وب�سورة فورية يف �

أ �ل�سحف عل̀`````ى �سا�سة  م̀`````كان �أن نق̀`````ر� بالإ

�حلا�سوب ب�سورة فورية حال �سدورها، كما 

 òأخ� (ليويÿ� جلو�ل �أو�) أن �لهاتف �ملحمول�

يحل ب�سورة متõ�يدة مكان �لهو�تف �لعادية، 

و�سيتح̀`````ول �إىل ماي�سب¬ �ملòي̀`````ا´ و�لتلفاز يف 

خبار  قدر�ت¬ على تبادل �لت�سالت ونقل �لأ

كاملة. كما �أن �لقن̀`````و�ت �لف�سائية �أ�سبحت 

حد�ç من و�قعها حل¶ة حدوثها �إىل  تنقل �لأ

ر�ص. �لنا�ص يف flتلف بقا´ �لأ

عالم �لت̀`````ي �أ�سبحت  تنوع̀`````ت و�سائل �لإ

 åتل̀`````ف �أعمارهم بحيfl ب �لنا�ص يفò`````̀Œ

ت�سم̀`````ل �ملج̀`````الت، و�لتلفõي̀`````ون، و�ل�سينما، 

و�مل�̀`````رشح، و�ل�سحف، وتقدم ه̀`````ò√ �لو�سائل 

�مل̀`````ادة �أو حمت̀`````وى �لر�سال̀`````ة بطريقة جò�بة 

تدف̀`````™ �ل�سخ�̀`````ص لي�سل̀`````∂ وفق̀`````اً ملر�سليها 

و�Œاهاتهم.

عالم يف  �إن �ل�ستف̀`````ادة م̀`````ن و�سائ̀`````ل �لإ

�لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية للطف̀`````ل لي�ست حديثة 

�لعه̀`````د، فاحل̀`````و�دç و�لق�س�̀`````ص و�ملالحم 

أو بغري ق�سد  �ل�سعبية، كانت ت�ستعمل ق�سد�ً �
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ك�س̀`````اب �لطفل ع̀`````اد�ت �ملجتم™ وتقاليد√،  لإ

حت̀`````ى �أ�سبí للطف̀`````ل �سفح̀`````ة م�ستقلة من 

أو برنامè تلفõيوين.  كل �سحيفة �أو ‹ل̀`````ة، �

ع̀`````الم بالن�سبة  وت̀`````õد�د �أهمي̀`````ة و�سائ̀`````ل �لإ

طف̀`````ال و�لكبار يف ‹تمعاتن̀`````ا �حلديثة،  لالأ

كما ت̀`````õد�د جاذبيتها، بحيå �أ�سبحت –تل 

�لوقت �ليومي لهوؤلء، يف Xل �لعوملة.

و�إذ� كان �لبع�ص يربط بني �لنحر�فات 

عالمية  طفال و�لÈ�مè �لإ �ل�سلوكي̀`````ة لدى �لأ

عالم �ملختلفة،  �لت̀`````ي تقدم ل¬ يف و�سائ̀`````ل �لإ

ف̀`````اإن هò√ �لعالق̀`````ة لي�ست به̀`````ò√ �ل�سهولة، 

عالم  كما �أن �لعن̀`````ف و�لعدو�ن يف و�سائل �لإ

ول للجنوح  لÁك̀`````ن �أن يك̀`````ون �ملح̀`````ر∑ �لأ

و�ل�سل̀`````و∑ �ملنح̀`````ر±، ب̀`````ل يج̀`````ب �أن تتفق 

فر�د  عالمية م™ ميول �لأ �لر�سائل و�ملادة �لإ

و�هتمامهم وXروفهم �لجتماعية و�لثقافية. 

من جهة ثانية فاإن �لثقافة هي �لغò�ء �لعقلي 

و�لوج̀`````د�ين �لòي Áيõ �ملجتم™ وي�سعى �إلي¬ 

ف̀`````ر�د، و�لثقاف̀`````ة مرتبطة بالبيÄة،  جمي™ �لأ

وما ي�سل̀`````í ملجتم™ من �أهد�± توج¬ عملية 

�لتثقيف، قد ليتنا�سب م™ ‹تم™ �Bخر، كما 

هد�± يف �ملجتم™ نف�س¬ تختلف  �أن ه̀`````ò√ �لأ

من مرحل̀`````ة تاريخي̀`````ة �إىل مرحل̀`````ة �أخرى. 

و�إذ� كان �لطف̀`````ل يتعر�̀`````ص لثقافات متباينة 

وق̀`````د تناق�ص ثقافة ‹تمع̀`````¬، بفعل �لتطور 

�لتكنولوجي و�لت�سال و�لعوملة، فاإن لو�سائل 

عالم دور�ً مهماً يف نق̀`````ل �لثقافة للطفل  �لإ

مبا ت�سمن¬ من معايري وقيم، و�أ�سالة.تتمثل 

عالم يف: و�سائل �لإ

:ΩÓY E’G äÉjô¶f

يعتÈ �لت�سال مبثابة �نتقال للمعلومات 

م̀`````ن ف̀`````رد �أو جماعة �إىل �أخ̀`````رى عن طريق 

أو م̀`````ن خ̀`````الل و�سائل  � å`````̀ل̀`````كالم و�حلدي�

ع̀`````الم �جلماهريية �حلديثة. وقد و�سعت  �لإ

ع̀`````الم ودور√ يف �لتن�سÄة  عدة ن¶ري̀`````ات لالإ

�لجتماعية منها:

1- ن¶رية »�ملجال �لعام« و�سميت ن¶رية 

فر�نكف̀`````ورت وموؤ�س�سها»يورغن هابرما�ص«. 

ترتب̀`````ط ن¶ري̀`````ة فر�نكف̀`````ورت با�س̀`````م عا⁄ 

ملاين يورغن هابرما�ص، وقدمت  �لجتما´ �لأ

أ�سمت¬  ه̀`````ò√ �لن¶رية در��سات عدي̀`````دة عما �

»�سناع̀`````ة �لثقافة«�لت̀`````ي تعن̀`````ي يف ن¶رها 

�ل�سناعات �لÎفيهية و�لÎويحية �لتي تدخل 

أن�سطة �ل�سينما و�لتلف̀`````از، و�ملو�سيقى  فيه̀`````ا �

ذ�عة، و�ل�سحف و�ملجالت. ويرى ‡ثلو  و�لإ

هò√ �لن¶رية �إن �نت�سار �سناعة �لثقافة مبا 

تنط̀`````وي علي¬ من منتجات �سهلة، قد تقو�ص 

قدرة �لفرد على �لتفكري �لنقدي، ويوؤدي �إىل 

بد�عية.  ��سمحالل �لفنون �لإ

ويعتقد هابرما�̀`````ص �أن هò� �ملجال �لعام 

مر يف  أ ين�ساأ �أول �لأ يف �ملجتمعات �لغربية بد�

�ل�سالونات و�ملقاهي يف لندن وباري�ص وعدد 
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خ̀`````رى، حيå يلتقي  وروبية �لأ من �مل̀`````دن �لأ

�لنا�ص ويناق�س̀`````ون ق�سايا �ل�ساعة من خالل 

مايقروؤون¬ يف �ل�سح̀`````ف و�ملجالت، وكانت 

�ملو�سوع̀`````ات �ل�سيا�سية –ت̀`````ل مكانة مهمة 

 √òفيها. �إن �لتق̀`````اء �لنا�ص م™ بع�سهم يف ه

ماكن بو�سفهم �أفر�د�ً مت�ساوين يف مناق�سة  �لأ

ق�ساي̀`````ا مفتوحة �ساعد يف تط̀`````ور �جلانب 

عالم̀`````ي و�لثقايف.وم̀`````™ �سيط̀`````رة و�سائل  �لإ

 √òعالم �جلماهريية، �أ�سبحت مناق�سة ه �لإ

�لق�سايا و�ملو�سوعات مرهونة مبا يدور يف 

ع̀`````الم، و⁄ يعد �لر�أي  �لÈملان̀`````ات وو�سائل �لإ

�لع̀`````ام يت�سكل من خ̀`````الل �لنقا�̀`````ص �ملفتوح 

و�حلر »كم̀`````ا كان يف �ل�سالونات و�ملقاهي«، 

بل غد� مرتبط̀`````اً بعمليات �لÎويè و�ل�سبط 

�ملفرو�سة علي̀`````¬ كما يف �حلمالت �لدعائية 

و�لÎويحية. 

2- ن¶ري̀`````ة »عا⁄ �لو�ق̀`````™ �ملفرط« جلان 

بودري̀`````ار: تفÎ�ص هò√ �لن¶ري̀`````ة �أن و�سائل 

عالم تختلف يف تاأثريها �ختالفاً و��سحاً،  �لإ

كما يختل̀`````ف عمق مفعولها م̀`````ن و�سيلة �إىل 

لكÎونية من  أخ̀`````رى. فو�سائل �لت�س̀`````ال �لإ �

�إىل  �أدت  و�إنÎن̀`````ت،  وف�سائي̀`````ات،  تلف̀`````از، 

 √òولت عميق̀`````ة يف طبيع̀`````ة حياتنا. فه–

نÎنت  عالمية وخا�سة �لتلفاز و�لإ �لو�سائل �لإ

⁄ تع̀`````د تعك�̀`````ص لنا �لع̀`````ا⁄ فقط، ب̀`````ل تعيد 

تعريف ماهيت̀`````¬ وطبيعت¬. فم̀`````ا يحدç يف 

 ç�تلف بقا´ �لعا⁄ م̀`````ن تف�سيالت و�أحدfl

و�ملحاكم̀`````ات،  و�لع�سي̀`````ان،  (كاحل̀`````روب، 

و�مل�ساكل �لقت�سادية، و�لجتماعية..) كثري�ً 

مايحدç فيها �نتقائية وتوجيهاً. وقد �سمى 

بودريار ماينقل¬ لنا �لتلفاز با�سم »عا⁄ �لو�ق™ 

ن �لو�ق™ �حلقيقي ⁄ يعد موجود�ً  �ملفرط«. لأ

بالفع̀`````ل، بل ��ستعي�ص عن¬ مبا ن�ساهد√ على 

نÎن̀`````ت م̀`````ن م�ساهد  �سا�س̀`````ات �لتلف̀`````از و�لإ

و�أحاديå و�سور، وتعليق̀`````ات.�إن هò� �لو�ق™ 

عالم  �ملف̀`````رط �لòي تقدم̀`````¬ لنا و�سائ̀`````ل �لإ

�جلماهريي̀`````ة، يتك̀`````ون من �خت̀`````الط �أ‰اط 

عالمية  �ل�سلو∑ �لب�رشي من جهة و�ل�سور �لإ

م̀`````ن جهة ثانية. ويتاألف هò� �لو�ق™ �جلديد 

من �سور متد�خلة تكت�سب معانيها من �سور 

�سا�سية  أخ̀`````رى ترتكõ مرجعيتها �لأ وم�ساهد �

�إىل »و�ق™ خارجي«.

 »åعالم و�ملجتم™ �حلدي 3- ن¶ري̀`````ة »�لإ

لع̀`````ا⁄ �لجتما´ جون توم�س̀`````ون. و�س™ جون 

توم�س̀`````ون ن¶ريت¬ يف ع̀`````ام 1990، وتبلورت 

يف عام 1995 حني قام بتحليل �لعالقة بني 

عالم من جهة و‰̀`````و �ملجتمعات  و�سائ̀`````ل �لإ

 √òل�سناعي̀`````ة من جه̀`````ة ثاني̀`````ة. وتعتمد ه�

عالم “يõ بني  �لن¶ري̀`````ة على �أن و�سائ̀`````ل �لإ

أ�سكال من �لتفاعل هي: ثالثة �

�أ- �لتفاع̀`````ل وجهاً لوج̀`````¬: كما يف حالة 

�لتقاء �لنا�ص م™ بع�سهم �لبع�ص وجهاً لوج¬ 
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يف نقا�ص �أو حفلة، ويكون هò� �لتو��سل مليÄاً 

أو بالتو��سل  Áاء�ت �لوجهية � باحلركات و�لإ

غري �للف¶ي.

ب - �لتفاع̀`````ل بالو�سائ̀`````ط: ويت�سم̀`````ن 

�لت�س̀`````ال م̀`````ن خ̀`````الل تقان̀`````ات �لت�س̀`````ال 

لكÎونية  كال̀`````ور¥، و�لفاك�ص، و�لت�سالت �لإ

نÎنت.ويتميõ هò� �لت�سال بقدرت¬ على  و�لإ

 çمان و�مل̀`````كان، وقد يحدõل� Èلمت̀`````د�د ع�

بطريقة مبا�رشة كما ه̀`````و �حلال يف �جلو�ل 

و�لهاتف، ولكن¬ ليتميõ بكÌة �لت�سال غري 

Á̀`````اء�ت و�حلركات و�لتعبري�ت  �للف¶ي كالإ

�لوجهية.

ت - �سب¬ �لتفاعل بالو�سائط: وي�سري �إىل 

�لعالق̀`````ات �لجتماعي̀`````ة �لناŒة عن و�سائل 

 Èلت�سال بانت�سار√ ع� �òه õعالم. ويتمي �لإ

أي�ساً (ك�سابق¬)، ولكن ليخلق  �لõمان و�ملكان �

ف̀`````ر�د بطريقة  �لتفاع̀`````ل �ل�سخ�س̀`````ي بني �لأ

مبا�رشة، من هنا ي�سمى »�سب¬ �لتفاعل«. 

ولن طاب™  وبينم̀`````ا يكت�س̀`````ب �لنوع̀`````ان �لأ

�حلو�ر و�لنقا�ص، فاإن �لنو´ �لثالå تغلب علي¬ 

 èا√ �لو�حد مثلما هو �حلال يف بر�مŒسمة �ل�

�لتلفاز �لتي ي�ساهدها �لنا�ص ويتناق�سون حولها، 

أد�ء  وقد ت�سدر عنهم بع�ص �ملالح¶ات على �

�مل�ساركني يف هò√ �لÈ�مè �لتلفõيونية، غري �أن 

�مل�سار∑ ليرد عليها.

- RÉ```Ø∏àdG: للتلفاز تاأثري كبري يف �ملتلقي 

أن̀`````¬ يجم™ ب̀`````ني �لكلم̀`````ة �مل�سموعة  ب�سب̀`````ب �

و�ل�س̀`````ورة �ملرئي̀`````ة، �أي يحاك̀`````ي حا�ست̀`````ني 

أ�سا�سيت̀`````ني م̀`````ن حو��̀`````ص �لفرد مع̀`````اً، ومن  �

�ملعرو± �أن �لو�سائ̀`````ل �لتعليمية �لتي تعتمد 

أك̀`````Ì من حا�س̀`````ة من حو��̀`````ص �ملتعلم  عل̀`````ى �

يكون تاأثريها �أقوى. وق̀`````د �أ�سبí للتلفõيون 

مكانة مهمة بني و�سائل �لت�سال فيما ينقل¬ 

ن �ملادة �لت̀`````ي يبثها تقÎب من  طف̀`````ال، لأ لالأ

حي̀`````اة �لطف̀`````ل �لو�قعية وخÈ�ت̀`````¬ �ليومية. 

عالمية بالطو�عية  وتتميõ هò√ �لو�سيل̀`````ة �لإ

و�ملرون̀`````ة، و�لقدرة على جòب �نتبا√ �ملتلقي، 

‡ا جع̀`````ل �لبع�ص يقول ب̀`````اأن �لطفل يتعلم 

من �لتلفاز قدر�ً �أكÈ من �ملعلومات، و�لقيم، 

و�لŒاه̀`````ات �أكÌ ‡ا يتعلم̀`````¬ من �ملدر�سة 

و�ملنهاê �لدر��سي. من جهة ثانية فاإن للتلفاز 

قدرة عل̀`````ى �أن يعر�̀`````ص مو�سوعات –اكي 

خيال �لطفل، وينمي بالتايل قدر�ت¬ �لعقلية 

و�ملعرفي̀`````ة. ولكن هò� لينف̀`````ي وجود بع�ص 

�مل¶اهر �ل�سلبية مل�ساهدة �لتلفاز، من خالل 

ماتثري√ يف �لطف̀`````ل من �نفعالت كاملخاو±، 

و�لعدو�ن، و�لغ�سب، ‡ا يجعل¬ يعي�ص –ت 

تاأثريها فÎة طويلة. وق̀`````د �أجريت در��سات 

أثبتت فر�سية �لتعل̀`````م �لنمòجة �لتي  كث̀`````رية �

 èين �ساه̀`````دو� بر�مòطف̀`````ال �ل تق̀`````ول �إن �لأ

عنف وعدو�ن كانو� �أكÌ عدو�نية وعنفاً يف 

طفال �لòين ⁄  حياتهم �ليومية مقارن̀`````ة بالأ
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�سارة  ي�ساهدو� مثل ه̀`````ò√ �لÈ�مŒ .èدر �لإ

�إىل �أن طريقة معاملة �لو�لدين للطفل تلعب 

بناء.  دور�ً مهماً يف �ل�سلو∑ �لعدو�ين لدى �لأ

ب �لق�س̀`````وة و�لعنف يف  فكلم̀`````ا ��ستخ̀`````دم �لأ

معاملت¬ كلم̀`````ا ز�د مثل ه̀`````ò� �ل�سلو∑ لدى 

بناء يف ‡ار�ساتهم �ليومية. �لأ

á```YGP: رغم �لعتماد �ملتõ�يد على  E’G -

ذ�عة –تل مكانة مهمة بني  �لتلف̀`````از، فاإن �لإ

ع̀`````الم بهد± �لتثقي̀`````ف و�لÎفي¬  و�سائل �لإ

أم̀`````ا بالن�سبة لل�سغار  وخا�س̀`````ة لدى �لكبار، �

ذ�عة ذل∂ �حليõ �ملهم يف عا⁄  فلم تاأخ̀`````ò �لإ

�لطفل.فالتلف̀`````از ياأتي يف مقدم̀`````ة �لو�سائل 

طفال  عالمية من حيå تلبية �حتياجات �لأ �لإ

و�هتماماتهم وقيمهم. وهنا∑ فر¥ مهم بني 

ذ�عة تتي̀`````í �ملجال  ذ�ع̀`````ة، فالإ �لتلف̀`````از و�لإ

ÿيال �لطف̀`````ل �أن ين�ساب وينطلق يف ت�سور 

ح̀`````د�ç، عك�ص �لتلفõيون �لòي  �مل�ساهد و�لأ

 íليتي åو�مل�ساهد بحي ç�حد ي�سور هò√ �لأ

�ملجال ÿيال �لطفل يف �لنطال¥ كثري�ً. ول 

طفال للمòي̀`````ا´ قبل �ل�ساد�سة من  ي�ستم™ �لأ

�لعم̀`````ر تقريباً. من جه̀`````ة ثانية يكاد يقت�رش 

ذ�عة على و�سائط �لنقل. �ل�ستما´ لالإ

خبار يف �لتلفاز  - لتقت�رش عملية نقل �لأ

خبارية للوقائ™ �أو  ذ�عة على �لتغطية �لإ و�لإ

و�سفه̀`````ا �ملو�سوعي، بل �إنها تتخò موقفاً يف 

حد�ç، حيå تعتمد  عملية �لتغطية ونقل �لأ

على نقل جو�نب معينة من �لو�قعة، و�إهمال 

أو �لت�سدد يف �إب̀`````ر�ز نقاط معينة،  أخ̀`````رى، � �

وح̀`````ò± �أخرى قد تك̀`````ون ذ�ت �أهمية كبرية 

يف �حل̀`````دç. وت�سد¥ ه̀`````ò√ �ل¶اهرة على 

خبار على  أو »�إنت̀`````اê« �لأ م�سطلí »–رير« �

ع̀`````الم �مل�سموعة و�ملرئية  flتل̀`````ف و�سائل �لإ

و�ملكتوبة. 

 »```°ùdGh ƒ```jó«ØdG ΩÓ```aCGh É```ªæ«°ùdG -

طف̀`````ال بال�سينم̀`````ا و�سا�ساتها  O…: يول̀`````™ �لأ

�لكب̀`````رية، ح̀`````ني يجل�ص كل طف̀`````ل يف مقعد 

خا�ص يف �سال̀`````ة �لعر�ص، م™ عدد كبري من 

�مل�ساهدين، ‡̀`````ا ي�سكل متعة كبرية وخا�سة 

يف مر�ح̀`````ل عمري̀`````ة معينة بع̀`````د �ل�ساد�سة 

أو �ل�سابع̀`````ة م̀`````ن �لعمر. فقبل ه̀`````ò� �ل�سن  �

ا بعد  qم
أ ين�سغ̀`````ل �لطفل مب�ساهدة �لتلف̀`````از، �

�لثامنة فق̀`````د يطلب �لòه̀`````اب �إىل �ل�سينما 

أو ر��سدين خا�سة مل�ساهدة �أفالم  م™ �أقر�ن �

أو �أفالم كرتون، وهنا∑ دور �سينما  �أطف̀`````ال، �

طفال فقط. تخ�س�̀`````ص عرو�ساً معين̀`````ة لالأ

طف̀`````ال �أفالم  ويف �س̀`````ن �لعا�̀`````رشة يف�سل �لأ

�حلركة و�حلرب، و�لقت̀`````ال بالن�سبة للòكور، 

و�أفالم �لغناء و�ملو�سيقا، و�ملطربني، ويف�سل 

ناç �أفالم �ملغامر�ت، ويف �لثانية  �لòكور و�لإ

ع�رشة من �لعم̀`````ر يتحم�سون مل�ساهدة بع�ص 

أنهم يطلب̀`````ون م�ساهدتها  ف̀`````الم لدرج̀`````ة � �لأ

فالم �لكثري  ك̀`````Ì من مرة. وتنمي ه̀`````ò√ �لأ لأ
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من �لقيم و�لŒاهات، و�مل�ساركة �لوجد�نية 

و�لعاطفية.

 ,äÓéŸGh ,∞```ë°üdG) äÉ```YƒÑ£ŸG -

Ö```àµdGh):  رغم �لدور �لكب̀`````ري �لòي يلعب¬ 

�لتلفاز يف �لتن�سÄة �لجتماعية للطفل، �إل �أن 

للمطبوع̀`````ات دور�ً ليقل �أهمية وتاأثري�ً على 

�ل�سغار و�لكبار معاً. وتكت�سب هò√ �لو�سيلة 

جاذبي̀`````ة خا�سة بالن�سب̀`````ة للطفل ملا –توي 

ألو�ن، و�سهولة تناول خا�سة  علي¬ من �سور و�

 èملادة.وت�سري نتائ� √òإذ� كانت –توي على ه�

طفال �ملنحرفني  بع�̀`````ص �لدر��سات �إىل �أن �لأ

�أكÌ �إقبالً عل̀`````ى �ملجالت �لفكاهية �ملتعلقة 

طفال �لعاديني،  باجلرÁة و�لعنف عل̀`````ى �لأ

طفال �ملتو�فقني نف�سياً و�جتماعياً  بينم̀`````ا �لأ

بطال  يف�سلون �ملجالت �لتي –توي �سرية �لأ

�ÿارق̀`````ني و�ملغام̀`````ر�ت مث̀`````ل �سوبرم̀`````ان، 

وبايتمان يف �سورهما ومالب�سهما.�أما قر�ءة 

طفال للكتب و�لق�س�ص فتاأتي يف مرحلة  �لأ

تالية، بع̀`````د �أن يكون �لطف̀`````ل قد “كن من 

�لقر�ءة وخا�سة يف �ملج̀`````الت �ل�سهلة و�لتي 

أ�سلوبه̀`````ا، وجاذبية �سورها. تتميõ بب�ساطة �

طفال يف قر�ءة  أ �لأ أم̀`````ا يف �سن �لثامنة فيبد� �

باملغامر�ت  �ÿا�س̀`````ة  و�لكت̀`````ب  �لعج̀`````الت 

طف̀`````ال على ��ستعارة  و�لعن̀`````ف، كما يقبل �لأ

أو �رش�ئه̀`````ا يف ح̀`````دود �لتا�سعة من  �لكت̀`````ب �

�لعم̀`````ر. �أما يف �سن �حلادي̀`````ة ع�رشة، فينمو 

د�ف™ �لتمل̀`````∂ لدى �لطف̀`````ل ويحتفß بعدد 

م̀`````ن �لكتب و�ملج̀`````الت �ÿا�سة ب̀`````¬، �سو�ء 

أو ي�سÎيها، ويف هò√ �ل�سن  �لتي ي�ستعريه̀`````ا �

يجب مر�قبة �لطف̀`````ل وتوجيه¬ حتى يختار 

ماينا�سب̀`````¬، علماً �أن �لطف̀`````ل يف هò√ �ل�سن 

يختار ماير�سي ميول¬ و�هتمامات¬ من ق�س�ص 

أن̀`````¬ مقدم على  أو كت̀`````ب علمي̀`````ة، وباعتبار � �

مرحل̀`````ة �ملر�هقة فاإن¬ يتج̀`````¬ نحو �ملجالت 

و�لكتب �لت̀`````ي تتعلق مبو�سوع̀`````ات جن�سية.

طف̀`````ال �لòين يعي�سون يف �أ�رش م�ستقرة  �إن �لأ

عاطفية تنم̀`````و لديهم �ملي̀`````ول و�لهتمامات 

�لتي ت�ساعد يف �لنمو �لعاطفي و�لجتماعي 

�ل�سوي لل�سخ�سية.

â```fÎf: م™ بد�ي̀`````ة �لت�سعينات من  E’G -

�لق̀`````رن �ملا�سي، دخل ��ستخ̀`````د�م �حلا�سوب 

مرحلة جدي̀`````دة حني �أ�سب̀`````í بو�بة لدخول 

ع̀`````ا⁄ �أثريي م̀`````ن �ملع̀`````ار± �لتي لي�̀`````ص لها 

نÎنت.باعتبارها �سبكة  ح̀`````دود، وهي عا⁄ �لإ

ب̀`````د�أت م™ �حلرب �لباردة، ولكن¬ كانت حتى 

�أو�خر �لثمانين̀`````ات مقت�رشة على �لبنتاغون 

مريكية)، ولكنها �رشعان ما  (وز�رة �لدفا´ �لأ

كادÁية  و�ساط �جلامعية و�لأ �نت�̀`````رشت يف �لأ

على �سعيد �سبكة �ملعار± با�ستخد�م �لÈيد 

 √òثم �سا´ �نت�سار ه.(e-mail) وينÎ`````̀لك �لإ

�ل�سبك̀`````ة يف �ملجالت �ÿدمي̀`````ة، و�لثقافية، 

و�لتجاري̀`````ة. ويف مطل̀`````™ �لق̀`````رن �حل̀`````ادي 



á«YÉªàL’G áÄ°ûæàdG á«Lƒdƒµ«°S

662011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

و�لع�رشين كان̀`````ت �سبكة �لعنكب̀`````وت �لعاملية 

 Ìك �سهل و�لأ World Wide web هي �لأ
لك̀`````Îوين. ويف عام  �نت�س̀`````ار�ً يف �ملج̀`````ال �لإ

نÎنت يõيد  1998 كان ع̀`````دد م�ستخدمي �لإ

على 100 مليون �سخ�ص (يقيم 88% منهم يف 

�ملجتمعات �لغربي̀`````ة و�ل�سناعية �ملتقدمة). 

وت�س̀`````ري �لتقدي̀`````ر�ت �إىل �أن ن�سب̀`````ة �نت�س̀`````ار 

نÎن̀`````ت تتõ�يد بن�سبة 200% كل  ��ستخد�م �لإ

�سنة.

نÎنت  �إن �لنت�س̀`````ار �لهائ̀`````ل و�ل�رشي™ لالإ

أب̀`````رز �هتمام̀`````ات علم̀`````اء �لجتم̀`````ا´  م̀`````ن �

ثار  Bل� åت جهودهم عل̀`````ى بحõ`````̀ين تركòل�

نÎنت. وÁكن  لالإ و�لثقافي̀`````ة  �لجتماعي̀`````ة 

ول يرى �أن  ر�ء �إىل فريقني: �لأ
Bل� √òتق�سيم ه

أ�سكالً جديدة من  »ع̀`````ا⁄ على �ÿط« يطرح �

لكÎونية �لتي توؤثر يف �لتفاعل  �لعالقات �لإ

ن�ساين و�لوجهي، �سو�ء من حيå تقلي�س¬  �لإ

نÎن̀`````ت يõيد من  أم تعميق̀`````¬، وبòل̀`````∂ فالإ �

فر�د، و�جلماعات،  ن�ساين بني �لأ �لتو��سل �لإ

و�ملوؤ�س�س̀`````ات �ملبتاع̀`````دة مكاني̀`````اً، كما تعõز 

�لعالق̀`````ات �ل�سخ�سي̀`````ة، وتõيد م̀`````ن �سبكة 

أم̀`````ا �لفريق �لثاين،  �لعالقات �لجتماعية. �

نÎنت �لòي يوؤدي �إىل  ف̀`````ريى �أن ��ستخد�م �لإ

�لÎكيõ على هò� �لتفاعل �سيحدç حالة من 

�لعõلة �لجتماعية و�لتفك∂ يف ن�سيè �حلياة 

�رشية،  أثر يف �حلي̀`````اة �لأ �لجتماعي̀`````ة، ‡ا �

�رشة  وقلل م̀`````ن فر�ص �لتفاعل حتى د�خل �لأ

ألغيت �لفو��س̀`````ل بني »عا⁄  �لو�ح̀`````دة. كم̀`````ا �

�لعمل �ملهني« و»�لع̀`````ا⁄ �ل�سخ�سي �لò�تي«. 

أ�س̀`````كال �لثقافة و�لتعل̀`````م و�لÎفي¬  كم̀`````ا �أن �

�لتقليدية كالكت̀`````ب و�ملجالت، و�مل�سارح، قد 

�أخòت بالنح�سار.

 ‘ ΩÓY E’G π```FÉ°Sh Qhó```d AÉ```H B’G Iô```¶f

:πØ£dG áÄ°ûæJ

باء عموم̀`````اً بدور و�سائل  Bرغ̀`````م �قتنا´ �ل

طفال وتربيتهم وتثقيفهم،  عالم يف تن�سÄة �لأ �لإ

أنهم يوجهون لها �لكثري من �للوم. فن�سم™  �إل �

أل�سنتهم كلمات مثل: »جيل �حلا�سوب«،  على �

و»جيل �لفيديو«..�ل̀`````ï ‡ا ليعÈ عن حالة 

أنها ر�سخت ل¶اهرة �لعõو±  �لر�سا، خا�سة و�

�رشة تلعب  عن �لقر�ءة و�ملطالعة. ورغم �أن �لأ

ول و�ملهم يف تن�سÄة �لطفل وتثقيف¬،  �لدور �لأ

 �òإل �أن هن̀`````ا∑ موؤ�س�سات �أخرى ت�ساركها ه�

وىل وهي دور  �لدور يف مر�ح̀`````ل �لطفولة �لأ

ن�سطة  �حل�سانة و�لرو�سة. فالكث̀`````ري من �لأ

�رشة تقوم بها  �لتي كانت تق™ عل̀`````ى عاتق �لأ

هò√ �ملوؤ�س�س̀`````ات �لÎبوية و�لجتماعية. كما 

عالم تلعب دور�ً بارز�ً يف تثقيف  �أن �أجهõة �لإ

�لطفل وتوجيه¬ �إ�ساف̀`````ة �إىل م�ساهمتها يف 

تن�سÄت¬ �جتماعياً.

مب̀`````ا �أن ثقاف̀`````ة �لطف̀`````ل ‹موع̀`````ة من 

�È`````̀ÿ�ت �لتي يجب �كت�سابها، ‡ا ي�ساعد√ 
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يف �لنم̀`````و �ل�سخ�س̀`````ي، ف̀`````اإن �ملن̀`````õل ود�ر 

عالم، و�لكتب  �حل�سانة و�لرو�سة و�أجهõة �لإ

و�ل�سحف يجب �أن تت�سار∑ معاً يف ��ستثمار 

طاق̀`````ات �لطفل وتنميتها مبا ي�ساعد يف ‰و 

و�نفعالياً.  �سخ�سيت¬ عقلي̀`````اً، و�جتماعي̀`````اً، 

ولهò√ �لن¶رة عدة �عتبار�ت هامة:

- م�س̀`````كالت �لطفل �ليومية م�سدر مهم 

من م�سادر �لتثقيف و�لتن�سÄة.

- ��ستغالل حو��ص �لطفل يف ‰و√ �لعقلي 

وثقافت¬.

- حب �ل�ستطال´ عند �لطفل ثروة يجب 

��ستثمارها.

- �إهم̀`````ال حب �لطف̀`````ل للحركة و�للعب 

خطاء �لتي  و�لن�س̀`````اط يف توجيه̀`````¬، م̀`````ن �لأ

يجب Œنبها.

- �إغناء م̀`````د�ر∑ �لطف̀`````ل ومو�هب¬ من 

خالل �ملو�سيق̀`````ى، و�مل�رشح، و�لغناء، و�لفنون 

باأ�سكالها �ملختلفة.

�إذ� كانت �لكلمة �ملقروءة هي �أخلد و�سائل 

�لثقاف̀`````ة، فاإن �لكلم̀`````ة �مل�سموع̀`````ة و�ملرئية 

تفوقها يف �لتاأثري ومدى و�سولها �إىل �أعما¥ 

ذ�عة  ث̀`````ر �ÿطري لكل م̀`````ن �لإ �لطف̀`````ل. و�لأ

طفال و�سخ�سيتهم  و�لتلفõيون على نفو�ص �لأ

متا´  عد�د بر�مè خا�سة –قق لهم �لإ دف™ لإ

�ل�سخ�سي، خا�سة و�ن �لطفل يجل�ص �سد�ص 

عدد �ساعات �ليق¶ة �أمام �لتلفاز، ويتعلم من 

خاللها ‰اذê جدي̀`````دة من �ل�سلو∑ �ملقبول، 

أ�سكالً جديدة تعار�ص قيم �ملجتم™  � å`````̀أو تب �

ومعاي̀`````ري√. فط̀`````و¥ �لنجاة يك̀`````ون من خالل 

بر�مè تدع̀`````م �لقيم و�ملعاي̀`````ري �لجتماعية، 

و�لتي ت�ساع̀`````د يف �كت�ساب �لطفل للمهار�ت 

�لالزمة �لت̀`````ي ت�ساعد√ يف –�سين¬ وتعليم¬ 

كيف يتعلم ويكون ق̀`````ادر�ً على معرفة ماهو 

�سيل. �سيل وما هو غري �لأ �لأ

 :äÉ«HôŸGh ΩóÿG

تنت�رش Xاهرة �ÿدم و�ملربيات يف �لكثري 

م̀`````ن �ملن̀`````ازل يف حياتنا �ملعا�̀`````رشة. و�ÿدم 

�سخا�ص �لòين  ناç ه̀`````م �لأ من �لòك̀`````ور و�لإ

د�ء خدمات  يتم �ل�ستعان̀`````ة بهم يف �ملنازل لأ

أو �لطبï، وكثري�ً من  معينة مثل �لتن¶ي̀`````ف، �

طفال  �ÿادم̀`````ات Áار�سن مهمة رعاي̀`````ة �لأ

�إ�ساف̀`````ة �إىل �أعم̀`````ال �ملنõل. وق̀`````د �نت�رشت 

Xاه̀`````رة �ÿادمات يف �لبلد�ن �لعربية عامة 

م  و�ÿليجية خا�س̀`````ة. �أما �حلا�سنة فهي �لأ

�لجتماعي̀`````ة للطفل، ويعه̀`````د �إليها بالطفل 

�رشة �أو خارجها، وقد تكون مoر�سعاً  د�خل �لأ

أو غ̀`````ري مoر�س™ ح�سب موؤهالته̀`````ا و�ملرحلة  �

�لتي يكون فيها �لطفل، و�أحياناً تقوم بجمي™ 

م. �أما  م، خا�س̀`````ة بعد وف̀`````اة �لأ مهم̀`````ات �لأ

نثى �لتي تتعهد بÎبية �لطفل  �ملربية فهي �لأ

وتقوË �سلوك¬ وتن�سÄت¬.
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قد “ار�ص �ÿادمات و�ملربيات �أدو�رهن 

أو ب�سكل م�ستمر  ب�سكل عابر وغري مق�سود، �

ومق�س̀`````ود خا�سة حني تك̀`````ون �سيدة �ملنõل 

خارê �ملنõل. �إن �لطفل يدخل يف عالقة م™ 

أو �ملربية، �سو�ء تو�فر ل¬ �لتفاعل  �ÿادم̀`````ة �

أم ⁄ يتو�ف̀`````ر، وذل∂ ح�سب  أم̀`````¬ � �لتام م̀`````™ �

م �أو غيابها. وع̀`````È هò√ �لعالقة  تو�ج̀`````د �لأ

م™ �ÿادمة يح̀`````دç تاأثري كبري يف �سخ�سية 

م �لبديلة  مر �إىل دور �لأ �لطفل، وقد ي�سل �لأ

substitute mother، يف ه̀`````ò√ �حلال̀`````ة 
يتنازل �لو�لد�ن ع̀`````ن دورهما للخادمة �لتي 

تقوم بتلبي̀`````ة �حتياجات �لطف̀`````ل �لعاطفية، 

و�جل�سمية، و�لعقلية و�لجتماعية. من جهة 

ثانية ف̀`````اإن �أغلب �ÿادم̀`````ات و�ملربيات من 

بيÄات غريبة عن بيÄة �لطفل، وقد ياأتي من 

‹تمعات وثقافات flتلفة “اماً مثل بلد�ن 

B�سيا. وقد �أجريت �لكثري من �لدر��سات  �رش¥ �

يف منطق̀`````ة �ÿليè ح̀`````ول ه̀`````ò√ �ل¶اهرة، 

تبني منه̀`````ا �أن 8% من ‹م̀`````و´ �ملربيات يف 

ه̀`````ò√ �لبلد�ن لهن �إملام باللغ̀`````ة �لعربية، و�أن 

وىل �لتي يتم  نكليõية هي �للغ̀`````ة �لأ �للغ̀`````ة �لإ

طفال.فكيف  �لتو��سل م̀`````ن خاللها م̀`````™ �لأ

تتم عملية �لتن�سÄ̀`````ة �لجتماعية؟ و�إذ� كانت 

�للغ̀`````ة ن¶̀`````ام من �لرم̀`````وز، وحامل̀`````ة �لفكر 

وثقاف̀`````ة �ملجتم™، فكيف �سيتم تن�سÄة �لطفل 

�جتماعي̀`````اً وثقافياً يف Xل غياب �للغة. كما 

طف̀`````ال يقلدون �ملربية  تب̀`````ني �أن 25% من �لأ

طفال ت�سوب  يف �للهج̀`````ة، ون�سبة 40% من �لأ

طفال م™  جنبية. ويق�سي �لأ لغتهم �للكنة �لأ

�ملربيات �أوقاتاً طويلة يكت�سبون منهن �لكثري 

من �ل�سلوكيات.

يلع̀`````ب �ÿ̀`````دم و�ملربي̀`````ات دور�ً مهم̀`````اً 

طف̀`````ال ويقومون ب̀`````دور مهم  يف تن�سÄ̀`````ة �لأ

�سا�سي  يف رعايته̀`````م، ولكن يبقى �ل̀`````دور �لأ

للو�لدين، خا�سة م™ م̀`````رور �لطفل مبرحلة 

أو �لتماهي م™ �ل�سخ�ص �لòي يرعا√. �لتوحد �

أو �لنمòجة يكون  وم̀`````™ �لتوحد و�ل�ستدخال �

�لتقبل �لال�سع̀`````وري لقيم �لو�لدين و�ملربني، 

بحيå ت�سبí جõء�ً ر��سخ̀`````اً يف ن¶ام �لقيم 

للطفل.

:á«©ÑàdG áeRCGh º«∏©àdG

أ�سمايل ن¶̀`````ام عاملي و�حد،  �لن¶̀`````ام �لر�

وينق�س̀`````م ه̀`````ò� �لن¶̀`````ام �إىل ‹موعتني من 

طر�± �ملحيطة.  �لدول: دول �ملركõ، ودول �لأ

أ�سمالية �ملتقدمة  ودول �ملركõ هي �لدول �لر�

-êنتا �لتي يقوم �قت�ساده̀`````ا على و�سائل �لإ

ط̀`````ر�±  أم̀`````ا دول �لأ نت̀`````اê لال�سته̀`````ال∑ � �لإ

�ملحيط̀`````ة باملركõ فنعني به̀`````ا �لدول �لنامية 

�لتي �ند‹̀`````ت يف �لن¶̀`````ام �لعاملي على مر 

أ�سمايل دون �أن تنمو وتتحول �إىل  �لتاريï �لر�

 ê�ويقوم �قت�ساده̀`````ا على �ل�ستخر ،õمر�ك

و�سناعات  منتجات  و��سته̀`````ال∑  و�لت�سدير 
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دول �ملرك̀`````õ، وهò� �لتق�سي̀`````م يعني نوعاً من 

�لتبعي̀`````ة �لقت�سادي̀`````ة و�ل�سيا�سي̀`````ة من دول 

�ملحيط �إىل دول �ملركõ (علي، 1995).

 èث̀`````ار ونتائB ينت̀`````è ع̀`````ن ه̀`````ò� �لتق�سيم �

تربوي̀`````ة، حيå ينعك�ص ه̀`````ò� �لتق�سيم للعمل 

على �لن¶م �لتعليمية يف �سكل متخ�س�ص يف 

�لÎبي̀`````ة فيدور �لتعلي̀`````م يف دول �ملركõ حول 

همية  نتاجية، �أي �ملعار± ذ�ت �لأ �ملعار± �لإ

نتاê، بينما ي̀`````دور �لتعليم  �لوXيفي̀`````ة يف �لإ

ط̀`````ر�± �لتابع̀`````ة ح̀`````ول �ملعرفة  يف دول �لأ

همي̀`````ة  �ل�ستهالكي̀`````ة، �أي �ملعرف̀`````ة ذ�ت �لأ

�لوXيفية يف �ل�سته̀`````ال∑. ف�سو¥ �لعمل يف 

دول �لع̀`````ا⁄ �لثالå ناŒة ع̀`````ن ت�سو√ �لتنمية 

ط̀`````ر�± نتيج̀`````ة موقعها يف �سو¥  يف دول �لأ

�لعمل �ل̀`````دويل، هò� �لت�سو√ ه̀`````و �لòي دف™ 

 íإىل ن¶̀`````م تعليمية تتو�فق م̀`````™ �لبنى لت�سب�

�لÎبية كما هي علي¬، ولتخدم �سوى �لقوى 

�مل�ستفيدة م̀`````ن عملية �لتنمي̀`````ة �مل�سوهة يف 

�لد�خل و�لقوى �ل�سناعية يف �ÿارê �أي يف 

.õدول �ملرك

ويرى �لبع�̀`````ص �أن دور �لوكالت �لدولية 

يف �إحد�ç �لتغيري يف �ل̀`````دول ذ�ت �لدخول 

�ملنخف�س̀`````ة هو بغر�ص توجي̀`````¬ هò� �لتغيري 

 íاه̀`````ات معين̀`````ة تتما�سى م̀`````™ م�سالŒ� أي�

�لÈجو�زي̀`````ة �لدولية �ملتقدمة و�لÈجو�زيات 

يف �لدول �لتابعة نف�سها، و�أن �لتو�سيات �لتي 

تنتè عنها و�لتموي̀`````ل �ملوج¬ للتعليم يحتمان 

أ�سماليني �لدوليني  �أن يتما�سى م™ مفهوم �لر�

عن �لتق�سيم �ل̀`````دويل للعمل �أي �ملكان �لòي 

.êنتا نتاê، وكيفية �لإ يتم في¬ �لإ

�ل̀`````دور �لòي يق̀`````وم ب¬ �لتعلي̀`````م هو دور 

موج¬ ومق�س̀`````ود، فاملجتم™ �ل̀`````òي ت�سيطر 

أ�سمالي̀`````ة د�خلية وخارجية  في¬ �مل�سالí �لر�

يتيí �ملج̀`````ال لفÄات معينة فقط يف �لتعليم. 

ومن �لع�س̀`````ري –قيق �مل�س̀`````او�ة يف �لدخول 

بني جمي̀`````™ �لطبقات �لجتماعية عن طريق 

�لتعليم يف ‹تم™ يتفاوت في¬ توزي™ �لدخل 

تفاوتاً كبري�ً، ولòل∂ فاملجال �ملتاح هو تقريب 

على من �لدخل يف  دنى و�حل̀`````د �لأ �حلد �لأ

�ملجتم™، وحني يتحقق ذل∂ تقل �لفرو¥ بني 

�لطبقات.

 ΩÉ```¶ædG  êÉ```àfEG  º```«∏©àdG  OhÉ```©j  π```g

 »YÉªàL’G ΩÉ¶ædG ΩCG ?ºFÉ≤dG »YÉªàL’G

.á«HÎdG πµ°ûj …òdG ƒg

ح̀`````اول علماء �جتم̀`````ا´ �لÎبي̀`````ة در��سة 

طفال من �لتعلي̀`````م يف �ملدر�سة،  ح¶̀`````و® �لأ

طفال باملد�ر�ص، ليعني  مبينني �أن �لتحا¥ �لأ

أنه̀`````م يح�سلون على ح¶̀`````و® مت�ساوية من  �

أ  عملية �لتعل̀`````م و�لتعليم.فالعالقة بني �ملن�سا

�لجتماعي-�لثقايف للطالب من جهة، وبني 

�إيقا´ �لنمو وجدوى �ملدر�سة لديهم من جهة 

�أخرى، كانت مو�سو´ در��سات متعددة. فقد 
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تبني �أن �ملعدل �ملتو�س̀`````ط للنمو منò �سنو�ت 

وىل، يتغ̀`````ري وفقاً لتغ̀`````ري م�ستوى  �لعم̀`````ر �لأ

أثر هò√ �لبيÄة  �لبيÄة �ملحيطة بالطالب، و�أن �

 ïس�Îدخول �لطفل �ملدر�سة، ثم ي òيتجلى من

خالل مر�ح̀`````ل �لعمر �لتالي̀`````ة، و�أن م�ستوى 

أد�ء �لطالب و–�سيل¬ متوقف على م�ستوى  �

 òة منÄي وفرت¬ ل¬ �لبيòسا�ص �ل� �جلوهر و�لأ

�لبد�ية. وقد ك�سفت در��سات متعددة يف كل 

م̀`````ن �ل�سويد وفرن�سا و�نكل̀`````Î� �أن �لهوة بني 

توز´ �لطبقات �لجتماعية وبني مدى كونها 

‡ثلة يف موؤ�س�س̀`````ات �لتعليم تõد�د عمقاً يف 

�ملر�حل �ملتقدمة م̀`````ن �لتعليم، وتبل≠ �أوجها 

يف �لتعلي̀`````م �جلامعي، ‡ا ي̀`````وؤدي �إىل تباين 

ح¶و® �لنت�س̀`````اب �إىل �مله̀`````ن �لتي تتطلب 

تاأهياًل طوياًل و�لتي “نí م�سوؤولية �أعلى.

م̀`````ن هنا يت�ساءل علم̀`````اء �جتما´ �لÎبية 

عن �لعالقة بني �لن¶ام �لجتماعي و�لتعليم، 

وهل �لن¶̀`````ام �لجتماعي هو �ل̀`````òي ي�سكل 

أم �لÎبية و�لتعليم هي �لتي  �لÎبية و�لتعليم، �

ت�سكل �لن¶̀`````ام �لجتماعي؟ هنا∑ �Œاهان 

حول هò√ �لعالقة.

h∫: لقد �أكد عدد من علماء  C’G √ÉŒ’G

 (Basseron بورديو با�رشون) لجتما´ مثل�

�أن �لتعلي̀`````م ي�سه̀`````م يف �إعادة �إنت̀`````اê �لن¶ام 

أن¬ ي�ساعد على تثبيت¬  �لجتماع̀`````ي �لقائم، و�

و��ستمر�ر√، فكيف يكون ذل∂؟

أية  أن¬ لÁكن فهم � يقول بورديو با�رشون �

Xاهرة تعليمي̀`````ة كتمثيل �لفÄات �لجتماعية 

�ملختلف̀`````ة يف مر�ح̀`````ل �لتعلي̀`````م، �أو “ثي̀`````ل 

أو ن�سبة �ملتخرجني..�إلï ما⁄ تو�س™  �جلن�سني، �

هò√ �ل¶اهرة �سمن »�أن¶مة �لعالقات �لتي 

تتعلق به̀`````ا«، خا�سة ربطه̀`````ا »بن¶ام �لتعليم 

 íوبنية �لعالق̀`````ات �لجتماعي̀`````ة«. وم�سطل

�لعالق̀`````ات �لجتماعي̀`````ة ه̀`````و مرك̀`````ب من 

�لعالقات يتكون من »ر�أ�ص �ملال �لثقايف«، �أي 

�سول �لثقافية و�للغوية و�ملعاين  ‹موعة �لأ

�لتي “ثل �لثقافة �ل�سائدة و�لتي ت�ستمر من 

خالل عملية �لÎبية.

�إن ن¶̀`````رة نقدية مل�ساألة �لثقافة �ملدر�سية 

�ل�سائ̀`````دة يف �ملجتمع̀`````ات �حلديث̀`````ة تك�سف 

و�لقت�سادية  �لجتماعي̀`````ة  �لتناق�سات  عن 

�لعميق̀`````ة �لقائمة �سمن ه̀`````ò√ �ملجتمعات. 

يديولوجية �ملختلفة  كم̀`````ا �أن �لŒاه̀`````ات �لأ

 √òا√ هŒ أ�سمالية �لت̀`````ي �أفرزتها �لبلد�ن �لر�

خري تعبري مبا�رش  أل̀`````ة هي يف �لتحليل �لأ �مل�سا

عن م�سالí �لفÄات �لجتماعية �ملختلفة من 

خالل �ل�̀`````رش�´ �لجتماعي �ل̀`````òي تخو�س¬ 

حول �ملدر�سة (علي، 1995).

ÊÉ```ãdG √É```Œ’G: وÁثل̀`````¬ بع�ص علماء 

�جتما´ �لÎبية مثل (باولو فرير)، �لòي يعار�ص 

وجهة �لن¶̀`````ر �ل�سابقة �لتي تقول �إن �لÎبية 

(خا�سة �لن¶امية) هي �لتي ت�سكل �ملجتم™، 
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‡̀`````ا يجعل من �لÎبي̀`````ة قوة كفيل̀`````ة بتغيري 

�لو�ق̀`````™. فلم ي�سار∑ فرير يف هò� �لعتقاد، 

فقد تاأكد من �أن »�لÎبي̀`````ة لت�سكل �ملجتم™ 

و�إ‰̀`````ا �ملجتم™ ه̀`````و �لòي ي�س̀`````كل �لÎبية«. 

و�ل�سبب يف �أن �لÎبية لت�سكل �ملجتم™ يرج™ 

أنها لت�ستطي™ ت�سكيل¬، حيå �نح�رشت  �إىل �

مهمتها يف �ل�سهر عل̀`````ى م�سريت¬ وتطور√ يف 

�لŒ̀`````ا√ �ل�سليم.ورغ̀`````م �أن �لÎبية ت�سهم يف 

أن̀`````¬ لÁكنها �إقامة �أي  �سيانة �ملجتم™، �إل �

نها لي�ست �أقوى  أو ن¶ام �جتماعي، لأ ‹تم™ �

ول �أعلى قدرة من¬.

ويقول فرير �إن �لن¶ام �لÎبوي �لÈجو�زي 

مثاًل- ⁄ يكن هو �لòي �أوجد �لÈجو�زية، فقد 

نبعت �لÈجو�زية من �أو�سا´ تاريخية معينة. 

أن¬ ⁄ يك̀`````ن �لÈجو�زيون يف  ولي�̀`````ص �سحيحاً �

�حلكم ملا وج̀`````د �لن¶ام �لÎبوي �لÈجو�زي، 

ولكن تغيري �لن¶̀`````ام �لÎبوي تغيري�ً جوهرياً 

رته̀`````ن بتغيري جòري �أي�ساً يف �ملجتم™  oأمر م�

نف�س¬، �إذ يعت̀`````È �ملجتم™ هò� �لن¶ام تعبري�ً 

عن̀`````¬، ولكن ب�سب̀`````ب �لتغ̀`````ري�ت �لجتماعية 

�لت̀`````ي حدثت يف مرحل̀`````ة تاريخية يف ‹ال 

عمال �لب�رشي̀`````ة، فاإنها تعت̀`````È �إجر�ء من  �لأ

ج̀`````ر�ء�ت �ملدرو�س̀`````ة �ملت�سل̀`````ة بالن¶̀`````ام  �لإ

�لÎبوي بال�رشورة.

رغم �لعتقاد �ل�سائد لدى �لكثري من �أن 

�لن¶ام �لÎبوي كفي̀`````ل بتغيري �سكل �ملجتم™ 

وتطوي̀`````ر√، �إل �أن �حلقيقة هي �أن مهمت¬ يف 

حماية �ملن¶وم̀`````ة �لجتماعية. وي�سري بريفر 

ول هو �أن �ملجهود  أ�سا�سي̀`````ني: �لأ �إىل �أمرين �

�لÎبوي ي�سته̀`````د± –رير ‹تم™ يعاين من 

�لف̀`````و�ر¥ �لجتماعي̀`````ة و�لقت�سادي̀`````ة ومن 

أي�ساً،  �ملتناق�سات، و�لثاين هو ‹هود تربوي �

أ�سمايل على م�ستوى عال  ولكن̀`````¬ يف ‹تم™ ر�

من �لتمدن، ولكن¬ ليخل̀`````و من �ملتناق�سات 

 √òيف ه ß`````̀لت̀`````ي ي�سع̀`````ب روؤيته̀`````ا. ويالح�

وىل، �أن �لن¶ام  �حلال̀`````ة �أكÌ من �حلال̀`````ة �لأ

 òبوي ت�سوب¬ مغالطات كثرية تعرقل تنفيÎل�

�رش�± على �لتطور �لجتماعي  مهمت¬ يف �لإ

و–�سين¬.

:á«fhÎµd E’G äÉ©eÉ÷G

أنتج̀`````ت �لعل̀`````وم و�لتق̀`````دم �لتكنولوجي  �

وو�سائل �لت�سال �سوقاً عاملية للتعليم �لعايل. 

ورغ̀`````م �أن �لتعليم �لع̀`````ايل كان لقرون م�ست 

ياأخò بع̀`````د�ً عاملياً، حيå يدر�̀`````ص �لكثريون 

م̀`````ن �لط̀`````الب خ̀`````ارê بالده̀`````م، وب�سب̀`````ب 

�مل�رشوعات �لبحثية و�ملوؤ“ر�ت �لتي تتخطى 

ونة  Bحل̀`````دود �لقومية، فق̀`````د ب̀`````رزت يف �ل�

لكÎونية«  �لإ »�جلامع̀`````ات  خرية Xاه̀`````رة  �لأ

electronic universities �لت̀`````ي تعتمد 
 åن̀`````ت، بحيÎن عل̀`````ى ��ستخ̀`````د�م �سبك̀`````ة �لإ

توفرت فر�ص جديدة للتعاون بني �لد�ر�سني 

�ملنت�رشة  �لتعليمية  و�ملوؤ�س�سات  كادÁيني  و�لأ
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يف بق̀`````ا´ �لع̀`````ا⁄، و�أ�سب̀`````í م̀`````ن �ملمكن نيل 

�ل�سهاد�ت و�لدرج̀`````ات �لعلمية �جلامعية يف 

�ستى �لتخ�س�سات بغ�ص �لن¶ر عن م�ساركة 

ن�سط̀`````ة د�خل قاعات �لدر��سة  �لطلبة يف �لأ

و�ملوؤ�س�سة �لتعليمية �جلامعية. وقد تناف�ست 

�لكث̀`````ري من هò√ �ملوؤ�س�س̀`````ات �لتي تقوم على 

أ�س�̀`````ص Œارية يف �سو¥ �لتعلي̀`````م �ملعو⁄. كما  �

 open »ي̀`````د عدد »�جلامع̀`````ات �ملفتوحة�õت

أغل̀`````ب بل̀`````د�ن �لع̀`````ا⁄.  universities يف �
وق̀`````د تك̀`````ون خدم̀`````ات �لتلفاز و�ح̀`````دة من 

لكÎوين، كم̀`````ا �أن �لكثري  قنو�ت �لتعلي̀`````م �لإ

من �جلامعات ومر�كõ �لبحوç تعر�ص على 

 çبحا نÎنت كثري�ً من �لدر��سات و�لأ �سبكة �لإ

لتكون يف متناول �لباحثني و�ملخت�سني.

:IGhÉ°ùŸG ΩóYh º«∏©àdG

هنا∑ عدة �Œاه̀`````ات ن¶رية يف طبيعة 

 èبية �حلديث̀`````ة وماتنطوي علي¬ من نتائÎل�

فيما يتعل̀`````ق بامل�ساو�ة و�لالم�ساوة يف �ملجال 

أبرز هò√ �لŒاهات فر�سية  �لجتماعي. من �

�لرم̀`````وز �للغوية لع̀`````ا⁄ �لجتم̀`````ا´ برين�ستني 

Bernstein (1975). ون¶ري̀`````ة �إليت�ص عن 
�ملنهè �لدر��سي �ÿفي.

 :zÚà°ùfÒÑd{         ájƒ¨∏dG RƒeôdG        á«°Vôa

طفال  وت�سدد ه̀`````ò√ �لفر�سية على �أن �لأ

وىل رموز�ً  يط̀`````ورون يف مر�حل ‰وه̀`````م �لأ

 ∑Îتلفة م̀`````ن �لكالم تfl ًأ�سكال flتلف̀`````ة و�

Bثارها عل̀`````ى Œربتهم �ملدر�سي̀`````ة �لالحقة،  �

وتختلف ه̀`````ò√ �لرم̀`````وز باخت̀`````ال± بيÄتهم 

وتن�سÄته̀`````م �ملبكرة. �إن هò√ �لرموز هي �لتي 

ت�سكل �ملفرد�ت و�ملهار�ت �ل�سفهية، وكòل∂ 

أ�سالي̀`````ب �لتعبري و��ستخ̀`````د�م �للغة. من هنا  �

�ساليب و�لرموز  نالحß �لختال± يف هò√ �لأ

(�أغنياء  �لجتماعي̀`````ة  �لطبق̀`````ات  باختال± 

وفقر�ء). فاأحاديå �لطبق̀`````ة �لعاملة –مل 

 √òرم̀`````وز�ً مقي̀`````دة« كما ي̀`````رى برين�ستني، ه«

�لرم̀`````وز تنطوي على ��ستخ̀`````د�م �فÎ��سات 

خرين  Bغ̀`````ري معلن̀`````ة يف �للغة ويتوق™ م̀`````ن �ل

معرفته̀`````ا. وترتبط ه̀`````ò√ �لرم̀`````وز �ملقيدة 

أبناء  ب�سياقات ثقافي̀`````ة حمددة. �إن كثري�ً من �

�لطبق̀`````ة �لعامل̀`````ة يعي�سون يف بيÄ̀`````ة و�سيا¥ 

ثقايف يت�سف بالÎ�بط �لعائلي و�حلميمية، 

و�لتم�س∂ بالقيم و�ملعايري �ملتفق عليها. ويف 

هò√ �لبيÄ̀`````ة ت�ستخدم �للغ̀`````ة للتو��سل حول 

خÈ�ت عملية ولي�ص ملناق�سة عمليات ‹ردة. 

فالتو��سل من خالل �لرموز �ملقيدة هو �أحد 

طفال �لòين ن�سوؤو� يف  �ل�سفات �لتي “يõ �لأ

ا �أطفال �لطبقة  qم
أ عائ̀`````الت متدنية �لدخل. �

برن�ستني  ماي�سمي̀`````¬  فيكت�سبون  �ملتو�سط̀`````ة، 

أ�سلوب �حلديå �لòي  »�لرموز �ملف�سلة« وهو �

تتحدد في¬ معنى �لكلمات �مل�ستخدمة لتطابق 

�لو�س™ و�ملوقف يف �للح¶ة �لر�هنة. وخالفاً 

أبن̀`````اء �لطبقة �لعامل̀`````ة حينما  ملا يق̀`````وم ب¬ �
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طفال مبا�رشة  يوقعون �لعقاب و�لث̀`````و�ب بالأ

�سباب و�لدو�ف™، فاإن �أهل  من دون �̀`````رشح لالأ

�سباب  �لطبقة �ملتو�سطة ي�سهبون يف �رشح �لأ

و�ملÈر�ت لت�رشفاتهم Œا√ �أطفالهم. ويعتقد 

طف̀`````ال �لòي̀`````ن يكت�سب̀`````ون  برين�ست̀`````ني �أن �لأ

أق̀`````در على �لتعامل  »�لرم̀`````وز �ملف�سلة« هم �

كادÁي �لر�سمي من  م™ متطلبات �لتعليم �لأ

�أقر�نه̀`````م �لòين تلقو� »رم̀`````وز�ً مقيدة« ‡ا 

أبناء �لطبقة �لو�سطى �ملد�ر�ص  ي�سهل دخول �

وتعاي�سها م™ بيÄتها.

من خ̀`````الل مالح¶̀`````ة �رشيع̀`````ة لن¶رية 

أنها تط̀`````رح �لعديد من  � ß`````̀برين�ستني نالح

�لت�س̀`````اوؤلت، وق̀`````د خ�سع̀`````ت للعدي̀`````د من 

�لنتق̀`````اد�ت، وم™ ذل∂ فاإنه̀`````ا تنطوي على 

�فÎ��س̀`````ات عدة Áكن �لعتماد عليها. وقد 

�أجريت �لعديد من �لدر��سات �لتي بينت �أن 

أبناء �لطبقة  �سعف �لتح�سيل �لدر��سي لدى �

أنهم ن�سوؤو� يف مهاد�ت  �لفقرية قد يعود �إىل �

وبيÄات �جتماعي̀`````ة و�قت�سادية متدنية. كما 

تòه̀`````ب هò√ �لدر��سات �إىل –ديد �جلو�نب 

�لتي يرتبط فيها ��ستخ̀`````د�م �لرموز �ملقيدة 

باحلد من فر�ص �لتعليم، منها:

- قد يتلقى �لطفل ��ستجابة حمدودة على 

مايثري√ يف �لبي̀`````ت من ت�ساوؤلت، ‡ا ي�سيق 

م̀`````ن ‹ال¬ �ملعريف، كما يكبí ف�سول¬ ملعرفة 

طفال  ماي̀`````دور حول̀`````¬ يف �لعا⁄ مقارن̀`````ة بالأ

�لòين �كت�سبو� »رموز�ً مف�سلة«.

- �سيك̀`````ون م̀`````ن �ل�سع̀`````ب عل̀`````ى �لطفل 

�أن ي�ستجي̀`````ب لعبار�ت �للغ̀`````ة �ملجردة وغري 

م̀`````™  �لتج̀`````اوب  أو  � بالعاطف̀`````ة  �مل�سحون̀`````ة 

�لتعليمات �لتي تدعو �إىل �للتõ�م بالن�سباط 

�ملدر�سي.

- غالب̀`````اً مايتح̀`````دç �ملدر�س̀`````ون باأمور 

نهم ي�ستخدمون لغة غري  ليفهمه̀`````ا �لطفل لأ

ماألوف̀`````ة و⁄ يعتد عليها هò� �لطفل، من هنا 

طفال تعليم̀`````ات �ملدر�سني ولغتهم  يف�̀`````رش �لأ

»رموزهم« بط̀`````ر¥ flتلفة، وقد تكون عك�ص 

مايق�سد√ �ملدر�ص.

فكار  - �سيعاين �لطفل من �سعوبة فهم �لأ

�ملجردة و“ييõ �ملفاهيم �لقابلة للتعميم من 

خ̀`````الل �لتدريبات �لتي ي�س̀`````ار∑ فيها د�خل 

�ملدر�سة.

حممد عبد �هلل (2008) مدخل �إىل �ل�سحة �لنف�سية، عمان: د�ر �لفكر.   -

ردنية،  بيÎ غيل ويونتون (1991) ترجمة د.حممد م�ساحلة: مقدمة يف علم �ل�سيا�سة- من�سور�ت �جلامعة �لأ  -

عمان.

دب �ل�سيا�سي �ملعا�رش. ‹لة �لعلوم �لجتماعية. �لعدد (4)  كم̀`````ال �ملنويف (1979): �لتن�سÄة �ل�سيا�سية يف �لأ  -

�ل�سنة (6) �لكويت.

™LGôŸG
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د�ب بجامعة وهر�ن يف �لقطر �جلõ�ئري �أقيم  Bيف �سنة 1973، ويف كلية �ل

حفل تاأبني للمفكر �جلõ�ئري »مال∂ بن نبي« بعد مدة ق�سرية من وفات¬ (يف 

ول 1973م). 4 �سو�ل �ملو�فق 31 ت�رشين �لأ

 وق̀`````د كنت �أحد �ملتحدثني يف ذل∂ �لحتفال �لتاأبيني عن حياة مال∂ بن 

أ�سف̀`````ار√، ووجو√ �هتمام¬، و��ستفدتo يف كلمت̀`````ي، �إ�سافة �إىل قر�ء�تي  نبي، و�

�ل�سابق̀`````ة، من معلوم̀`````ات قيمة عن �سخ�سي̀`````ة مال∂ بن نب̀`````ي، و�أخبار√، من 

.…Qƒ°S »©eÉL PÉà°SCGh åMÉHh óbÉf

.¿GóªM QóH óªfi ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

zIQÉ°†◊G äÓµ°ûe{

»Ñf øH ∂dÉe …ôFGõ÷G ôµØŸG óæY

ájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .OájGódG ¿Gƒ°VQ óªfi .O

❁
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طبيب جõ�ئري كان يف �سفو± �ملجاهدين: 

بومدين بن �إ�سماعيل. وكنت قد قر�أت عدد�ً 

م̀`````ن كتب مال∂، وفيه̀`````ا: �سريت¬ �لò�تية (يف 

أيه̀`````ا) و:»�رشوط �لنه�س̀`````ة«، و»�ل¶اهرة  �õج

Bنية«... �لقر�

(1)

د�ب بجامع̀`````ة  Bأ�ستاذن̀`````ا يف كلي̀`````ة �ل كان �

فنا  qقد عر 
(1)

íال qدم�سق �لدكتور �سبحي �ل�س

Bني̀`````ة« �لòي ترجم¬  بكتاب »�ل¶اه̀`````رة �لقر�

يف م�رش د.عبد �ل�سب̀`````ور �ساهني، وقدم ل¬ 

�أ.حمم̀`````ود حممد �ساكر، وكان يف �لكتب �لتي 

نا بها مادة (علوم �لقر�Bن) �إحدى �ملو�د  qح�رش

�لدر��سي̀`````ة يف �ل�سنة �لثالثة (�سنة علوم �للغة 

�لعربية) 1958-1959م.

أناها  ومن كت̀`````ب مال∂ بن نبي �لت̀`````ي قر�

�سيوية  Bفريقية �ل ولفتت �أن¶ارنا: »فك̀`````رة �لإ

يف �س̀`````وء موؤ“ر باندون̀`````≠«. وكنا م�سغوفني 

بهò√ �لفكرة ، وما كان معها من دعوة (عدم 

�لنحياز) �لتي �سادت مدًة، وكان نا�سطها من 

Bن̀`````ò�∑: جمال عبد �لنا�رش.  �لبالد �لعربية �

وكان �مللمoí و��سحاً لنا نحن �لòين كنا نتاب™ 

 (2)
�إ�سد�ر�ت ولقاء�ت للدكت̀`````ور �سعيد عودة

أن�س̀`````اأ جمعية تهت̀`````م بالتجم™ �لثقايف  �لòي �

�ل�سيا�سي �سماها: �جلمعية �ل�سعبية �لعربية 

�سالمي̀`````ة �ل�رشقية. وكان̀`````ت لنا مر��سالت  �لإ

كث̀`````رية م™ رج̀`````ال من �ل�̀`````رش¥; ولقي جمال 

أيام �لوحدة، وحاور√  عبد �لنا�رش يف دم�سق �

يف ه̀`````ò� �ل�ساأن، ويف غ̀`````ري√، وقدم ل¬ ر�سالة 

فيها ملخ�ص ع̀`````ن روؤ�√ �لفكرية و�ل�سيا�سية 

و�حل�سارية.

أناها  وكانت هò√ �لكتب، وكتب �أخرى قر�

يف ما بعد، ذ�ت طعم flتلف، وروؤية جديدة 

على م̀`````ا كان �سائ̀`````د�ً يف �ل�ساح̀`````ة �لعربية 

، �إىل ق�سية �حل�سارة  mومن ن¶̀`````رة ، mمن فكر

مبفهومه̀`````ا �لع̀`````ام وتاريخه̀`````ا �لطويل، ومن 

�سالمية من  ق�سيتي: �حل�سارة �لعربي̀`````ة �لإ

�سالمي من جهة  جهة، وق�سية وجهة �لعا⁄ �لإ

�أخرى.

وهك̀`````ò� كانت كتب مال∂ بن نبي، و�سائر 

Bثار√ م̀`````ن حما�̀`````رش�ت ون̀`````دو�ت ولقاء�ت:  �

ت�ستقطب نف̀`````ر�ً من �لد�ر�س̀`````ني و�لباحثني: 

يعجب̀`````ون مبنهج̀`````¬ وي�ستفيدون م̀`````ن روؤ�√، 

.¬Áويعيدون تقو

ويف �Bخر ما طالعت كتابان عن مال∂ بن 

نب̀`````ي فيهما ق̀`````ر�ءةl ل�سخ�سيت¬ ومر�جعة يف 

�أفكار√ وطروح¬ �لت̀`````ي طرحها على �متد�د 

حيات¬ �لنا�سطة �لفعالة.

أح̀`````د هòي̀`````ن �لكتابني (مال̀`````∂ بن نبي:  �

 (3)
ع�رش√ وحيات̀`````¬ ون¶ريت̀`````¬ يف �حل�سارة)

للدكتورة فوزية بري̀`````ون. و�أ�سل هò� �لكتاب 
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جنليõية �أولً، ثم  ر�سالة جامعية كتبته̀`````ا بالإ

ترجمتها، م™ تعديل عليها �إىل �لعربية.

و�لكتاب �لثاين: (مال̀`````∂ بن نبي: مفكر 

 للدكتور حممد 
(4)

�جتماعي ور�ئد �إ�سالحي)

�لعبدة. وق̀`````د قال موؤلف̀`````¬ يف �Bخر مقدمت¬ 

للكت̀`````اب: »ونحن �لي̀`````وم يف حاجة �إىل بع�ص 

ما طرح̀`````¬ مال∂ بن نبي، يعن̀`````ي من �أفكار 

Bر�ء ون¶ريات، و�إعادة ق̀`````ر�ءة نتاج¬، فما  و�

ز�ل̀`````ت هموم �لنه�سة ت�سغل ب̀`````ال �أهل �لعلم 

و�لفكر«.

(2)

مال̀`````∂ بن �حل̀`````اê عمر ب̀`````ن �ÿ�رش بن 

م�سطفى بن نبي ولد 1323ه`- 1905م، يف 

مدينة ق�سنطين̀`````ة بال�رش¥ �جلõ�ئري. وتلقى 

ة، وجم™  qدرو�س¬ يف كل م̀`````ن ق�سنطينة، وتب�س

بني �لدر��سة �لعربية و�لفرن�سية منò مرحلة 

مبكرة من حيات¬.

أ �لكت̀`````ب و�ل�سحف باللغتني،  و�سار يقر�

ق  qيد م̀`````ن معلومات¬، ويعمõوينمي فك̀`````ر√ وي

�لعربي̀`````ة  باحل�س̀`````ارة  و�سلت̀`````¬  معرفت̀`````¬ 

�سالمية. �لإ

وتع̀`````رq± �إىل بع�ص تالم̀`````òة �ل�سيï �بن 

Bر�ئ¬ وتعر± �إىل ن�ساط¬  ، و�لتفت يف �
(5)

بادي�ص

 
(6)

بر�هيمي م™ جماعة �لعلماء كالب�س̀`````ري �لإ

 وغريهم.
(8)

ومبار∑ �مليلي
 (7)

ي qو�لعربي �لتب�س

- ق�سد مال̀`````∂ �إىل فرن�سة و�أقام مدًة ⁄ 

تطل، عمل فيها، وتنقل يف بع�ص �لبلد�ن، ثم 

ع̀`````اد �إىل �جلõ�ئر ليتوىل عمل كاتب (معاون 

أك̀`````Ì من بلدة، و��ستقر مدة يف  ق�سائي) يف �

̀`````ة ليعõم ثانية عل̀`````ى �ل�سفر �إىل فرن�سة;  qتب�س

لتبد�أ مرحلة جديدة يف حيات¬.

أتيí ل̀`````¬ �أن يدر�ص يف معهد �لال�سلكي  و�

 �òل¬ ه í`````̀م�ساع̀`````د مهند�ص، ويفت êويتخر

�لتخ�س�ص باب �لن¶ر و�لت�ساوؤل عن �أهمية 

�لعلم، و�لبحå �لعلمي، وو�سل ما �نقط™ من 

مة �حل�ساري �لòي كان مدًة طويلًة  قدË �لأ

�سباب �ملوؤدية  ما�سياً ع¶يم̀`````اً و�لن¶ر �إىل �لأ

�إىل �لنه�سة.

ويف فرن�س̀`````ة عمق �سلت¬ بالç�Î �لعربي 

�سالم̀`````ي يف �لوقت نف�س¬ �لòي كان مهتماً  �لإ

في̀`````¬ بالفكر �لعربي، وتق̀`````دم �لغرب �لتقني 

�لو��س™.

أح̀`````د �أ�سدقاء  ويف فرن�س̀`````ة تع̀`````ر± �إىل �

، وتõوê من 
(9)

عم̀`````ر√: حمود√ ب̀`````ن �ل�ساع̀`````ي

ت (خديجة)  qأ�سلم̀`````ت وت�سم �سي̀`````دة فرن�سية �

1931 وكانت عوناً ل¬ على �لدر��سة و�حلياة. 

وتخرê مال∂ مهند�ساً كهربائياً 1935.

وبعد عودة ق�س̀`````رية �إىل �جلõ�ئر 1935 

رج̀`````™ �إىل فرن�س̀`````ة و��ستمر هن̀`````ا∑ �إىل �سنة 

أ�س̀`````در من هنا∑ كتب̀`````¬: �ل¶اهرة  1956، و�

Bني̀`````ة، و�رشوط �لنه�س̀`````ة، ووجهة �لعا⁄  �لقر�

�سيوية على  Bفريقية �ل �سالمي، وفك̀`````رة �لإ �لإ
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�سوء موؤ“̀`````ر باندون̀`````≠) وذل∂ كل̀`````¬ باللغة 

�لفرن�سية.

وكانت ل¬ رحلة طال̀`````ت �إىل �ل�رش¥، �أقام 

عمال منها  فيها يف �لقاهرة، ومار�ص بع�ص �لأ

�سالمي لòي  من�س̀`````ب م�ست�سار للموؤ“̀`````ر �لإ

�سالمية;  ي فيما بعد ‹م̀`````™ �لبحوç �لإ qم oس�

وز�ر مع¶م �لبلد�ن �لعربية حما�رش�ً وم�ساركاً 

يف ندو�ت وموؤ“ر�ت.

و�أتقن يف م�رش �لعربية، و�سار يوؤلف بها 

كتب¬، وحما�رش�ت¬.

وكانت عودت̀`````¬ �إىل �جلõ�ئر �سنة 1963، 

و��ستم̀`````ر فيها �إىل حني وفات̀`````¬ �سنة 1973، 

وعم̀`````ل هنا∑ مدي̀`````ر�ً عام̀`````اً للتعليم �لعايل 

ر�ساد �لقومي �جلõ�ئري،  بوز�رة �لثقافة و�لإ

ثم ��ستقال ليتفرÆ لبحوث¬ و�أعمال¬ �لفكرية. 

أقام ن̀`````دوة ��سبوعي̀`````ة يف منõل̀`````¬ �رتادها  و�

�ل�سباب من �جلõ�ئريني وغريهم من �لعرب 

يطرح �أفكار√، ويناق�ص زو�ر√.

(3)

�لعلماء  تعريفات  �لباحث̀`````ون  وي�ستعر�ص 

و�ملفكري̀`````ن للح�س̀`````ارة، وه̀`````م يبحث̀`````ون يف 

فكر �أحد �لعلم̀`````اء، �أو عند �ملقارنة، وتبيني 

وجهات �لن¶ر �ملختلف̀`````ة، ومن ذل∂ تعريف 

�بن خل̀`````دون: فاحل�سارة تعن̀`````ي »�لتف يف 

لف بال�سنائ™  nو��ستجادة �أحو�ل¬ و�لك ،±Îل�

ناقة و�لتح�سني  �لتي توؤنق من �سنوف¬ (من �لأ

�لõ�ئ̀`````د) و�حل�سارة تكون عند �نتهاء �لدولة 

(بلوغه̀`````ا �لغاية)، ومن مفا�س̀`````د �حل�سارة: 

�لنهم̀`````ا∑ يف �ل�سه̀`````و�ت، و�ل�سÎ�سال فيها 

.»± qÎة �لÌلك

و�حل�سارة يف تعريف ول ديور�نت: ن¶ام 

ن�سان عل̀`````ى زيادة نتاج¬  �جتماع̀`````ي يعني �لإ

�لثقايف.

و�لعو�مل �لتي تكون �حل�سارة:

ن¶ام �سيا�سي ي�سود �لنا�ص.  (1

وحدة لغوية.  (2

�إتقان يف �لعقائ̀`````د و�إمبان مبا هو   (3

كائن ور�ء �لطبيعة.

 qتربي̀`````ة لنق̀`````ل �لثقاف̀`````ة عل̀`````ى مر  (4

جيال. �لأ

وع̀`````رq± حممود حممد �ساك̀`````ر �حل�سارة 

باأنها: بناء متكامل ل ت�ستحق¬ �أمةl (ل ت�سل 

�إلي̀`````¬ �أو –قق¬)، �إل بع̀`````د �أن Œتاز مر�حل 

كث̀`````رية معقدة �لÎكيب، حت̀`````ى تنتهي �إىل �أن 

هلها �سلطان كامل على �لفكر وعلى  يكون لأ

ر�ص... �لعلم وعلى عمارة �لأ

 íأ�ستاذنا �لدكتور �سبحي �ل�سال ويق̀`````ف �

ب̀`````ني �مل�سطلحات  عند �حل�س̀`````ارة، ويفر¥ 

̀`````ة، و�لعمر�ن،  qملتقارب̀`````ة: �حل�سارة، و�ملدني�

و�لتعمري، ويقول �إن لفß �حل�سارة مبفهوم¬ 
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أ�سمل من �مل�سطلحات  � åل�سطالحي �حلدي�

 ... ،¬ qها ول ت�سم qلتي ذكرناها، وه̀`````و ي�سم�

لكل مدنيqة ح�س̀`````ارة، وكل عمر�ن ح�سارة. 

فاحل�سارة تر�ç �أمة تÎ�كم من �ملا�سي وهو 

د باطر�د، و�ملدنية ه̀`````ي ما ن�ستعمل،  qيتج̀`````د

و�حل�سارة هي ما نحن: �حل�سارة هي �لروح 

�حلقيقية للمجتم™.

عرq± مال∂ ب̀`````ن نبي �حل�س̀`````ارة باأنها: 

خالقي̀`````ة و�ملادية �لتي  ‹مو´ �ل�̀`````رشوط �لأ

م لكل  qملجتم™ من �ملجتمع̀`````ات �أن يقد í`````̀تتي

فرد من �أفر�د√ يف كل طور من �أطو�ر وجود√ 

�مل�ساعدة �ل�رشورية.

و�حل�سارة هي نتاê فكرة جوهرية تطب™ 

 qعل̀`````ى ‹تم̀`````™ يف مرحلة ما قب̀`````ل �لتح�رش

دمغة (يعني �ل�سفات �ÿا�سة �ملميõة) �لتي  لأ

ر  qòحل�سارة تتج� √ò`````̀وه .ïيدخل بها �لتاري

د �سائ̀`````ر خ�سائ�سها  qيف حميط ثق̀`````ايف يحد

�لت̀`````ي “يõqها عن ثقافات �أخرى وح�سار�ت 

�أخرى... وه̀`````ي جوهر �لوج̀`````ود للمجتم™، 

وعك�سه̀`````ا هو �لهمجيqة، و�لعودة �إىل �لبد�ئيqة 

لة. qحÎمل�

فاحل�سارة �إذن، وكما يرى مال∂ بن نبي 

م، وهي �ملحيط �ملنا�سب  qهي �حلا�سنة للتقد

�ساعة ثقافة �لعل̀`````م. وتبد�أ �حل�سارة حني  لإ

أ وح̀`````ني تنتهي حياة  ن�س̀`````ان مببد� يتعل̀`````ق �لإ

(10)
�لÎحل و�لقلق.

وهك̀`````ò�، فاحل�س̀`````ارة ل تo�ست̀`````ورد، �أو ل 

نها هي �لتي تلد منتجاتها،  �ص، لأ qى فتكدÎس�oت

و�سيكون من �ل�سخف �أن نعك�ص هò√ �لقاعدة، 

فاإننا �إن ��سÎينا منتجات ح�سارة �أخرى فلي�ص 

فكار �لتي �سنعت  بامل�ستطا´ �رش�ء �لروح، و�لأ

... �حل�سارة تبد�أ من د�خل 
(11)

�سياء تل̀`````∂ �لأ

�سالمي ل ي�ستطي™ �أن  مة: فالعا⁄ �لإ ثقافة �لأ

يجد هد�√ (ما يريد√) خارê حدود√.

و�ساÆ مال∂ بن نبي �لعو�مل �لتي ت�سكل 

 œتية: نا Bحل�س̀`````ارة على �سورة �ملعادل̀`````ة �ل�

ح�ساري = �إن�سان + تر�ب + وقت.

وله̀`````ò√ �ملعادلة �رشط (مفاعل �أو مركب) 

يدم̀`````è هò√ �لعنا�رش ويهي̀`````Å لها غاية، وهو 

أو �لفك̀`````رة �لدينية كما  �لعن�̀`````رش �لأخالقي �

أثر  �سماها: وهò√ �لفكرة تو�سí ن¶ريت¬ يف �

�لدين يف دور �حل�سارة.

(4)

ومال̀`````∂ بن نب̀`````ي ياأخò بفك̀`````رة »�لدورة 

�حل�سارية« فاحل�سارة:

أ قوية مندفعة حني ت�سيطر �لروح  1) تبد�

أو �لعاطف̀`````ة �ل�سادق̀`````ة، و�ل�سعور �جلمعي  �)

�لقوي لتنفيò فكرة ما). وهò√ �لروح ت�سبط 

�لغر�ئõ �لدنيوية.

 √òيء مرحلة قط̀`````ف ثمار ه`````̀Œ 2) ثم

ن و�زده̀`````ار �لعلوم  qحل�س̀`````ارة م̀`````ن �لتم̀`````د�
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أ  و�لفنون. ويف هò√ �ملرحلة تبد�

�لغر�ئõ يف �لتفلqت �سيÄاً ف�سيÄاً، 

وي�سميه̀`````ا مرحلة �لعقل، تت�سل 

�إىل �ملرحلة �لثالثة.

3) وهي مرحلة �لنحطاط 

وتف̀`````ك∂ �لعالقات �لجتماعية، 

ويتحول �لعلم �إىل علم �نتفاعي 

يعي�̀`````ص �أ�سحاب¬ عل̀`````ى ح�ساب 

�جلهل �ملنت�رش، وي�سميها مرحلة 

ن�سان  �لغري̀`````õة. ث̀`````م يدخ̀`````ل �لإ

بعدها مرحلة ما بعد �حل�سارة، 

أ�سو�أ من مرحل̀`````ة ما قبل  ه̀`````ي �

يف  ن�س̀`````ان  �لإ ن  لأ �حل�س̀`````ارة، 

خرية يكون على  هò√ �لرحلة �لأ

أو يكون مهياأ لدخول:  �لفط̀`````رة �

ح�سارة.

 �ò`````̀ه عل̀`````ى  �لتعلي̀`````ق  ويف 

�لتلخي�ص لق�سية �لدورة �حل�سارية يف فكر 

 باأن �لو�سول 
(12)

مال∂ بن نبي يعلق د.�لعبدة

خرية ل يعني �أن مالكاً يجعلها  �إىل �ملرحلة �لأ

دورة حتمي̀`````ة �ملاBل �إىل �ل̀`````õو�ل; فاحل�سارة 

أو ت�ستمر �إذ�  Áك̀`````ن �أن تo�ستاأنف مرة ثاني̀`````ة �

��ستطاع̀`````ت �لفكرة �لديني̀`````ة �أن تكون فاعلة 

مة. وحا�رشًة يف �لأ

مة  تعرq± مال∂ بن نبي �إذ�ً على �أحو�ل �لأ

من خالل م�ساهد�ت¬، ومطالعات¬ و�ملقارنات 

Bر�ء  �لكث̀`````رية يف �أحو�ل �لأ·، وتع̀`````ر± �إىل �

و�أدر∑ عمق  و�لتqحديثي̀`````ني،  �سالحي̀`````ني  �لإ

مة، و�أعر�ص  �مل�سكالت �لتي تع̀`````اين منها �لأ

عن �ملفرد�ت �ل�سائعة مثل: �لنه�سة و�لتقدم 

̀`````ي، و�لتف̀`````ت �إىل م�سطلí �حل�سارة.  qقÎو�ل

وق̀`````د ��ستعمل عب̀`````ارة م�س̀`````كالت �حل�سارة 

لتكون �لعنو�ن �جلانبي �لفرعي بعد �لعنو�ن 

�لرئي�س̀`````ي مث̀`````ل: مòك̀`````ر�ت �ساه̀`````د �لقرن، 

Bنية. ف¶اهرة �حل�سارة »هي  و�ل¶اهرة �لقر�

�سا�سية �لتي تتمحور حولها �أفكار√  �لفكرة �لأ
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�لجتماعي̀`````ة و�لثقافية و�لÎبوية و�سولً �إىل 

مور �ل�سيا�سية و�لقت�سادية«، ومن عبار�ت¬  �لأ

�لد�ل̀`````ة يف هò� �لŒا√: �إن م�سكلة �أي �سعب 

(13)
هي يف جوهرها م�سكلة ح�سارية.

و�أعط̀`````ى مال∂ بن نب̀`````ي �أهمية مت�ساوية 

ية يف �حل�سارة،  qية وغ̀`````ري �ملاد qللعنا�رش �ملاد

وتعتق̀`````د د.بريون �أن بن نب̀`````ي قدم �لعنا�رش 

حيان، فهو ل يرى  غري �ملادية يف مع¶̀`````م �لأ

أو فنياً تقنياً خال�ساً  �حل�سارة كياناً مادي̀`````اً �

بل ير�ها »كاًل من�سهر�ً من �لعنا�رش �ملعنوية 

و�ملادي̀`````ة ذ�ت �لعالقات �لع�سوية �ملت�سابكة، 

وهو يويل عناي̀`````ة خا�سة للعن�رش �لأخالقي، 

أ�سا�ص  فه̀`````و عند√ �ملح̀`````ر∑ للفعالية، وه̀`````و �

�سبكة �لعالق̀`````ات �لثقافي̀`````ة �لجتماعية يف 

ن�سان« على  �ملجتم™ �إ�سافة �إىل عن�̀`````رش »�لإ

ف̀`````كار يف فكر بن نبي مقدم على  �أن عا⁄ �لأ

�سياء... فاأزمة �لعا⁄  �سخا�̀`````ص، و�لأ عاملي �لأ

�سياء،  �ملتخلqف لي�ست ب�سبب عدم �متالك¬ لالأ

�لتي هي نت̀`````اê �حل�سارة، بل ب�سبب �فتقار√ 

(14)
فكار �لتي هي روحها. �إىل �لأ

وهك̀`````ò� فاحل�س̀`````ارة لي�س̀`````ت كومة من 

 qسي̀`````اء �ملختلفة و�ملتنوع̀`````ة و�إ‰ا هي كل� �لأ

فكار، ومن �لعالقات  �سياء و�لأ من�سجم من �لأ

و�مل�سميات. وهي بن̀`````اء (وهند�سة وŒ�سيد) 

 ïأو مثل �أعلى، ولكل ح�سارة يف �لتاري � mلفكرة

�سماتها �ملميõة.

م̀`````ة �أن تدخل يف دورة  هل ت�ستطي̀`````™ �لأ

د  qدŒجدي̀`````دة تعود بها �إىل درب �حل�سارة و

تاريخها �لقدË �لع¶يم؟ يقول مال∂ بن نبي 

�إن ذل̀`````∂ ‡كن، ولكن̀`````¬ ل يتم دون ما �سما√ 

�رشوطاً. لكي ي�سل �أي ‹تم™ �إىل �أهد�ف¬ يف 

�إطار معطي̀`````ات �لõمان و�ملكان فاإن علي¬ �أن 

يدر∑ مكان¬ يف �لتاري̀`````ï، و�أن يفهم قو�نني 

�لنه�س̀`````ة و�لنحط̀`````اط; فع̀`````الê �مل�سكالت 

يرتبط بعو�مل تاريخي̀`````ة و�جتماعية تنتمي 

�إىل دورة ح�ساري̀`````ة بعينه̀`````ا، ونقتب�̀`````ص من 

عبار�ت¬ يف هò� �جلان̀`````ب قول¬: »�لفر¥ بني 

م�سكالت ندر�سها يف �إط̀`````ار �لدورة �لõمنية 

�لغربي̀`````ة، وم�سكالت �أخرى تولدت يف نطا¥ 

�سالمية«. �لدورة �لإ

و�حلل̀`````ول ينبغي �أن تكون يف �إطار ثقافة 

مة �لعام، فا�ستري�د �حللول �إ�ساعة للوقت  �لأ

وجلب لل�̀`````رشر، و»كل تقليد يف هò� �مليد�ن 

جهل و�نتحار«

وهò� يعني -يف فكر مال∂- عدم �لقتبا�ص 

أو �لنق̀`````ل- �ملبا�رش من �حل�س̀`````ارة �لغربية  �-

و�إذ� ” �سيء من �لن¶̀`````ر �إىل تل∂ �حل�سارة 

مة  فال بد �أن يكون يف �إطار �إبقاء عنا�رش �لأ

على درجة عالية من �ل�سيادة و�حلفا® على 

�ÿطوط �لعامة للهوية.

أ�سا�سيني  � �ب̀`````ن نب̀`````ي عن�رشي̀`````ن  وو�س™ 

لل�رشوط �ملادية و�ملعنوية للنه�سة �حل�سارية، 
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فمنطلق –وqل �أي ‹تم™ من و�س™ متخلqف 

�إىل �Bخر متقدم ي�ستدعي دخول ذل∂ �ملجتم™ 

يف دورة ح�ساري̀`````ة ت�ستكمل �رشوطها �ملادية 

أ�سا�سيني: و�ملعنوية �ملتمثلة يف عن�رشين �

د�رة �حل�سارية; 1) �لإ

مكان �حل�ساري. 2) و�لإ

ول ب̀`````دq من ��ستخ̀`````د�م �ملنهجية �لعلمية 

�لت̀`````ي ي�ستخدمه̀`````ا �لكيميائي̀`````ون لتحدي̀`````د 

�لعنا�̀`````رش �ملركب̀`````ة للم̀`````اء، وذل̀`````∂ بتحليل 

منتجات �حل�سارة لن�ستخل�ص منها �لعنا�رش 

�سا�سي̀`````ة �لتي �أوجدتها; وم̀`````ن هنا و�سل  �لأ

�س̀`````ارة �إليها: �إن  �إىل �ملعادل̀`````ة �لتي �سبقت �لإ

أو �لõمان، و�لÎ�ب ي�سكل  ن�سان و�لوق̀`````ت � �لإ

(15)
�حل�سارة.

ن�س̀`````ان -عن̀`````د مال∂ ب̀`````ن نبي- هو  و�لإ

ول. فاإذ� –ر∑  »�جله̀`````از« �لجتماع̀`````ي �لأ

(16)
.ïن�سان –ر∑ �ملجتم™ و�لتاري �لإ

وىل ثابتة  ن�س̀`````ان Áثل معادلت̀`````ني: �لأ و�لإ

لتتاأثر بالتاريï، وهي كون¬ كائناً ب�رشياً كرم¬ 

أث̀`````رة بال¶رو±  ة، ومتا qهلل، و�لثاني̀`````ة متغري�

�ملحيط̀`````ة، وهي كون̀`````¬ كائن̀`````اً �جتماعياً... 

ن�س̀`````ان ل يدخل �لعملي̀`````ات �لجتماعية  و�لإ

باعتب̀`````ار√ م̀`````ادًة خاماً بل يدخ̀`````ل يف �سورة 

معادل̀`````ة �سخ�سي̀`````ة �ساغها �لتاري̀`````ï، و�أود´ 

فيه̀`````ا خال�سة Œارب �سابقة وعاد�ت ثابتة. 

أي�ساً  ن�س̀`````ان هو �سان™ �حل�س̀`````ارة، وهو � فالإ

نتاê لها.

وطرح مال∂ بن نبي �سوؤ�لني، وهو يحدد 

�ل�رشوط �لتي تتطلب �حل�سارة.

ن�سان يف  h∫: كي̀`````ف يوؤث̀`````ر �لإ C’G ∫GDƒ```°ùdG

أو م̀`````ا �لو�سائل �لتي  حميط¬ �لجتماع̀`````ي، �

ن�سان به̀`````ا يف ‹تمع¬ ليحدد مكان¬  يوؤثر �لإ

يف �لعا⁄؟

 √òكن توجي¬ هÁ كي̀`````ف :ÊÉãdG ∫GDƒ```°ùdG

ن من �إجناز  qك“ åلو�سائل و�لق̀`````در�ت بحي�

ح�سارة؟

ووجد �لطاق̀`````ات �لجتماعية �لتي توج¬ 

فر�د و�ملجتمعات تتمثل يف ثالثة عنا�رش:  �لأ

�ليد، و�لقلب، و�لعقل.

 çأث̀`````ري يف �ملحيط فيك̀`````ون بثال أم̀`````ا �لتا �

و�سائل:

1) �لفكر، 2) �لعمل، 3) �ملال.

- ول ب̀`````د لكل هò� م̀`````ن توجي¬ �لثقافة، 

وتوجي¬ �لعمل، وتوجي¬ �ملال.

�رش�±  بالتوجي̀`````¬: »Œن̀`````ب �لإ و�مل̀`````ر�د 

(17)
باجلهد، ويف �لوقت«

- ولك̀`````ن ما �لثقافة عند مال∂ بن نبي؟: 

يف تعريف للثقاف̀`````ة يقول �إنها »‹موعة من 

�ل�سف̀`````ات �ÿلقية، و�لقيم �لجتماعية �لتي 

يتلقاها �لفرد منò ولدت¬ باعتبار√ ر�أ�ص مال 

يف �لو�سط �ل̀`````òي ولد في¬«. و�لثقافة -على 
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ذل∂- ه̀`````ي �ملحيط �لòي ي�س̀`````كل �لفرد يف 

(18)
طباع¬ و�سخ�سيت¬.

و�لثقافة -عند√- هي ن¶رية يف �ل�سلو∑، 

 وهي خا�سة 
(19)

ولي�ست ن¶ري̀`````ة يف �ملعرفة.

�سياء �أعم م̀`````ن �لعلم و�ملعرفة، و�أوثق �سلة  لأ

و�لثقافة  �لجتماعي.  و�ل�سلو∑  بال�سخ�سية 

معن̀`````ًى متجدد يف �لتاري̀`````ï... نحن ل نتلقى 

�لثقاف̀`````ة و�إ‰ا نتنف�سه̀`````ا ونتمثلها بالطريقة 

(20)
نف�سها �لتي نتنف�ص بها �لهو�ء.

هي ح�سيلة مÎ�كمة تكونت م™ مر�حل 

زمنية مت�سلة �ن�سهرت يف عاد�ت متجان�سة، 

وعبقريات، و�أذو�¥، وعو�طف. فالثقافة هي 

ما يعطي �حل�سارة �سمتها �ÿا�سة. وبن نبي 

يحدد قطبيه̀`````ا �ملكونني من عقلية مال∂ بن 

مام �لغõ�يل يف �حل�سارة  خلدون وروحانية �لإ

�سالمية، ومن عقلية دي̀`````كارت وروحانية  �لإ

(21)
جان د�ر∑ يف �حل�سارة �لغربية.

- وي�سيف مال∂ بن نبي �أمرين �Bخرين:

ول، يقت�س̀`````ي �إحد�ç �لقطيعة م™  1) �لأ

رو��س̀`````ب �ملا�سي، وم™ �لعنا�رش �ل�سلبية �لتي 

 åي�سمها �لن�س̀`````ق �لثقايف و�لجتماعي. وبع

يجابي منها. �حلياة يف �لإ

فكار  2) �لثاين، يقت�سي �لنفتاح على �لأ

يجابية وتبنqيها و�إدخالها  �جلديدة، و�لقيم �لإ

يف ذل∂ �لن�سق.

وىل، بعد  �سالمية �لأ و�لنه�سة �لعربية �لإ

(22)
�لع�رش �جلاهلي، قامت بالعمليتني معاً.

وتعلق د.بري̀`````ون على روؤية مال∂ بن نبي 

لو�ق̀`````™ �مل�سلمني وما تعاني̀`````¬ ‹تمعاتهم من 

أزم̀`````ات فتقول: »قد نتqفق م̀`````™ بن نبي على  �

�أن هò√ �لثقافة يج̀`````ب �أن “ر بعملية تنقية 

 åساملة من �لعنا�̀`````رش �ل�سلبية، وعملية بح�

يجابية«، وهو ما عqÈ عن¬  و�سحن ملكوناتها �لإ

بقول¬:

»وطاملا Xل ‹تمعنا عاجõ�ً عن ت�سفية 

أ�سقطت¬ منò �ستة  هò√ �لور�ثة �ل�سلبية �لتي �

ن�سان  قرون، وماد�م متقاع�ساً عن Œديد �لإ

 èسالمي̀`````ة �حلقة ومناه� طبق̀`````اً للتعاليم �لإ

�لعل̀`````م �حلديثة فاإن �سعي̀`````¬ �إىل تو�زن جديد 

حليات̀`````¬، وتركي̀`````ب جديد لتاريخ̀`````¬ �سيكون 

(23)
باطاًل عدË �جلدوى«.

(5)

وم̀`````ن �ل�سل̀`````ة �ملو�سول̀`````ة ب̀`````ني �لثقافة 

و�حل�س̀`````ارة �ق̀`````Îح مال∂ بن بن̀`````ي برنا‹اً 

ن من �سح̀`````ن عنا�رشها �حلية  qكÁ متكاماًل

Bر�ء√ هò√ يف مو��س™  � ¥ qيجابية(24)، وفر �لإ

أربعة عنا�رش  flتلفة من موؤلفات¬، و ف�سل يف �

مهمة من �ساأنها �أن تبعå يف �لثقافة �لقدرة 

، وهي  qعلى –قيق غايات �لنه�سة و�لتح�رش

لقي، و�لòو¥ �جلمايل، و�ملنطق  oÿ� لد�ستور�

�لعملي، و�ل�سناعة.
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أ�سا�سي  خال¥ و�لقيم �ل�سلوكية مكان � فلالأ

يف م�̀`````رشو´ مال̀`````∂ ب̀`````ن نبي �لثق̀`````ايف، وهو 

يتناولها من �لناحية �لجتماعية و�لعملية.. 

وللمبد�أ �ÿلقي عند√ جòور عميقة ترتبط 

ن�سان برب¬  بالدي̀`````ن، وهو ين¶̀`````م عالق̀`````ة �لإ

. و�لثقاف̀`````ة –ت̀`````اê �إىل ذو¥ 
(25)

خري̀`````ن Bوبال

 xد بح�ص qوõخالقية وي جمايل يغòي �لنõعة �لأ

بد�´ و�لبتكار، و�لòو¥ هو  فني وقدرة على �لإ

ح�سان  ن�سان نõوعاً �إىل �لإ �ل̀`````òي يبعå يف �لإ

 ،
(26)

يف �لعم̀`````ل وتوخياً للكرË م̀`````ن �لعاد�ت

تية: Bوتتم �ملعادلة على �ل�سورة �ل

 ¬ qأ �أخالق̀`````ي + ذو¥ جم̀`````ايل= توج مب̀`````د�

ح�ساري

و�ملنط̀`````ق �لعملي يعني: كيفي̀`````ة �رتباط 

�لعم̀`````ل بو�سائل̀`````¬ ومعاني̀`````¬، بحي̀`````Á åكن 

��ستخ̀`````ر�ê �أكÌ م̀`````ا Áكن م̀`````ن �لفائدة من 

و�سائل معيqنة.

- و�ل�سناعة، وهي م�سطلí ��ستعمل¬ �بن 

خلدون قدÁاً تعني عند بن نبي: »كل �لفنون 

 (27)
و�لق̀`````در�ت و�مله̀`````ن وتطبيقات �لعل̀`````وم«

عد�د  و�قÎح �إن�ساء ‹ل�ص للتوجي¬ �ملهني و�لإ

و�لÎبية �ملهنية.

 íأما ��ستخ̀`````د�م مال∂ بن نبي م�سطل� -

(�لÎ�ب) بدلً من (�مل̀`````ادة) فليتفادى �للب�ص 

�لòي قد ي̀`````رد يف مقابل̀`````ة م�سطلí �لروح. 

ويت�س™ مفهوم �ل̀`````Î�ب عند√ لي�سمل ما فو¥ 

ر�ص، وما يف باطنها من ثرو�ت. �لأ

أم̀`````ا (�لوق̀`````ت): �لعن�̀`````رش �لثالå يف  - و�

ن¶رية �حل�س̀`````ارة عند بن نبي فاإن ل¬ قيمة 

ن�س̀`````ان، فهو موؤثر  �جتماعي̀`````ة Áنحها ل¬ �لإ

ن�سانيني، ويف تكوين  يف �لفكر و�لن�س̀`````اط �لإ

أية  �سياء و�ملجتم̀`````™ يف � �ملع̀`````اين وتطوي̀`````ر �لأ

دورة ح�سارية يقوم بتكييف �لوقت و–ويل¬ 

�إىل زم̀`````ن �جتماعي مثمر ح̀`````ني يoدرج¬ يف 

تخطيط �مل�رشوعات �ل�سناعية و�لقت�سادية 

�د  qطر� õة م̀`````ن ركائõها، ب�سفت¬ ركيòوتنفي

 (28)
تل∂ �مل�رشوعات و–ققها.

و�نتقد مال∂ بن نب̀`````ي �لعرب و�مل�سلمني 

لتفريطهم يف �لع�رش �حلا�رش بالوقت وغياب 

ب  qسالم يقر� قيمت¬ �لع¶يمة عنهم، م™ �أن �لإ

لهم ذل̀`````∂ وي�سع¬ يف طريق حياتهم ليهتدو� 

ب¬.

(6)

و�أخت̀`````م هò√ �ملطالعة يف فكر بن نبي يف 

، فمال∂ 
(29)

ق�سية (�حل�سارة) بروؤية د.بريون

ل  qن¶ريت̀`````¬ يف �حل�سارة، وف�س Æبن نبي �سا

يف روؤيت̀`````¬ لل̀`````دورة �حل�ساري̀`````ة يف �إطارها 

�سالم̀`````ي �ÿا�ص موؤكد�ً  ن�ساين �لعام و�لإ �لإ

نq م�سكلة �أي 
أ يف كل مف�س̀`````ل من مفا�سله̀`````ا �
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�سعب �إ‰ا هي يف �حلقيقة م�سكلة ح�سارت¬. 

وقد ��ستندت هò√ �لروؤية �أولً �إىل خ�سائ�ص 

ن�سق �أمتنا �لثقايف �ل̀`````òي تتفاعل في¬ عو�⁄ 

فكار. كما ��ستندت  �سخا�ص و�لأ �سياء و�لأ �لأ

�إىل �ل�س �لناف̀`````òة يف دور�ت �ل�ستخال±، 

ر�̀`````ص، و�إقامة ‹تم̀`````™ يوؤثر يف  وعم̀`````ارة �لأ

�لتاريï ويوؤدي دور �ل�سهادة �لعاملية.

قال´  مة من �سبيل لالإ ولي�ص هنا∑ لهò√ �لأ

�حل�ساري �سوى �سبيل تغيري �لنف�ص وتõكيتها 

وتطويعه̀`````ا للرقي يف م̀`````د�رê �لعلم و�لعمل 

بن̀`````ا �لطريق زمناً طوياًل  qو�حلكمة، فاإن تنك

ننا  (عدلنا عن¬ و�سيعنا �لطريق �ل�سليم) فالأ

⁄ ننتب¬ لهò√ �حلقيق̀`````ة �جلوهرية �لتي هي 

�لقطب �ل̀`````òي Œمعت حول¬ جمي™ موؤلفات 

مال∂ بن نبي وفكر√ �حل�ساري. 

أ�ستاذ جامعي،  1- �لدكتور �سبحي بن �إبر�هيم �ل�سالí (1345-1407 ه`، 1926-1986) مفكر ونا�سط �إ�سالمي و�

م̀`````ن �أ�رشة طر�بل�سية نب≠ منها ر�سي̀`````د ر�سا. درq�ص يف �جلامعات، و�ألف وحا�̀`````رش، وكان ع�سو�ً يف عدد من 

�سالمي  حد�ç �للبنانية �سنة 1986م، وهو نائب رئي�ص �ملجل�ص �لإ �ملجام̀`````™ �للغوية. وقد �سقط �سهيد�ً يف �لأ

�سالمية، وكان  على يف لبنان. وقد در�ست علي¬ يف جامعة دم�سق ع̀`````دد�ً من �لعلوم �لعربية و�لإ �ل�رشع̀`````ي �لأ

مقيماً فيها لعددm من �ل�سنو�ت.

عد�م، فرq �إىل  2- �لدكت̀`````ور �سعيد ع̀`````ودة 1888- 1974طبيب بار´، و‹اهد ق̀`````دË، حكمت علي¬ فرن�س̀`````ة بالإ

�حلج̀`````از، وم�رش، و��ستقر بفل�سط̀`````ني، وكان من �أ�سحاب¬ �ل�سيï حممد كامل �لق�ساب �لòي �سكن حيفا مدًة 

�أي�ساً مطارد�ً من �لفرن�سيني، وخري �لدين �لõركلي �لòي ��ستقر بعد ذل∂ يف �حلجاز... فلما عفي عن¬ عاد 

أ�س�ص:  �إىل �سوري̀`````ة، و��ستقر يف بلدت¬ (دوما) من �لغوطة �ل�رشقية. و��ستغل بالطب، ومار�ص �لعمل �لوطني و�

�سالمي̀`````ة �ل�رشقية. وكان وطنياً flل�ساً �سافياً، جاد �ملوق̀`````ف. وكان ل¬ روؤية م�ستقبلية  �جلمعي̀`````ة �لعربية �لإ

 ê�ون¶̀`````ر ثاقب. حو�رش كث̀`````ري�ً و�سويق. كان ل¬ �لف�سل يف �إثبات فقرة يف �لد�ست̀`````ور �ل�سوري تق�رش ��ستخر

جنبي يف �لقت�ساد �لوطني. �لنفط و�ملعادن على �ل�سوريني، منعاً من �لتدخل �لأ

3- �سدر عن د�ر �لفكر بدم�سق ط1 1431ه`-2010م.

4- �سدر عن د�ر �لقلم دم�سق ط1 �سنة 1427ه`-2006م يف �سل�سلة (علماء ومفكرون معا�رشون).

�سالحية يف �جلõ�ئر، ولد  أ�س�ص جمعي̀`````ة �لعلماء، ويعد باعå �حلرك̀`````ة �لإ 5-  م̀`````ن كب̀`````ار �لعلماء يف �جلõ�ئر: �

3108ه`- 1889 يف ق�سنطينة. 

 ïدب و�لتاري بر�هيمي: نائب رئي�ص جمعية �لعلماء (ثم رئي�سها بعد وفاة �بن بادي�ص) عا⁄ بالأ حممد �لب�سري �لإ  -6

Bثار√ يف خم�سة ‹لد�ت. و�للغة. ولد 1889م وتويف 1965. طبعت �

ح�سائي. �ختطف¬ �لفرن�سيون و�غتالو√  ي من �أع�ساء جمعية لعلماء، ورجال �لفكر �لإ qلعربي بالقا�سم �لتب�س�  -7

 .1957-1895

¢ûeGƒ¡dG
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مب̀`````ار∑ بن حممد �مليلي: �أحد موؤ�س�سي جمعية �لعلماء، توىل –رير جريدة �لب�سائر، ول¬ عدد من �ملوؤلفات   -8

1897– 1945م.

.ïيف جامعة �ل�سوربون: در�ص �لفل�سفة و�لتاري êحمود√ بن �ل�ساعي (1902-1998) تخر  -9

10- مال∂ بن نبي – م.�لعبدة:60.

11- عن ر�أي ملال∂ بن نبي-م.�لعبدة:60.

12- مال∂ بن نبي: 61.

13- �لعبارة ملال∂ بن نبي يف �رشوط �لنه�سة 19. و�ملطالعة يف: مال∂ بن نبي للدكتورة فوزية بريون: 199.

14- �ل�سابق: 204-203.

عة لهò� يف �سفحات م�رشقة من فك̀`````ر مال∂ بن نبي �أ.عبد �للطيف عبادة، ومال∂ بن  q15- هن̀`````ا∑ معاجلة مو�س

نبي لفوزية بريون.

16- حديå يف �لبناء �جلديد: 209.

17- �رشوط �لنه�سة: 83.

18- �ل�سا¥: 83.

19- �رشوط �لنه�سة: 88.

B� -20فا¥ جõ�ئرية: 100.

21- �رشوط �لنه�سة: 92.

22- م�سكلة �لثقافة: 68– 69.

�سالمي«37. 23- مال∂ بن نبي -د.بريون: 215-216. وكالم مال∂ بن نبي يف »وجهة �لعا⁄ �لإ

24- مال∂ بن نبي –د.بريون221.

25- ميالد ‹تم™- مال∂ بن نبي:72.

26- �رشوط �لنه�سة: 98.

27- �رشوط �لنه�سة:104.

B� -28فا¥ جõ�ئرية: 112.

29- مال∂ بن نبي –د.بريون: 234.
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zIÉ«◊G äÉeƒ≤e ºgCG ó≤Øà°S É¡fEÉa Ö∏b ÓH IQÉ°†◊G íÑ°üJ

(QƒZÉW) 

 áeó≤e

ن�ساين على  �سفاء �لطاب™ �لإ تتمثل �حلد�ثة �لÎبوية يف نõ´ من¶م ومتو�تر لإ

 Ëقطاعي �لقد �لÎبي̀`````ة وتوجيهها �أخالقيا خارê دو�ئر �جلمود �لالهوتي �لإ

.âjƒµdG á©eÉL ‘ á«HÎdG PÉà°SCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

áKGó◊G øeR ‘ á«HÎdG áæ°ùfCG

áØWh ó©°SCG »∏Y.OáØWh ó©°SCG »∏Y.O

❁
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ن�سانية وقيمت¬  ن�سان دللت¬ �لإ �لòي �أفقد �لإ

ن�سانية  خالقية. لقد تعر�س̀`````ت �لقيمة �لإ �لأ

لل�سيا´ و�ل�ستالب يف ع�رش �ل¶الم، فجاء 

عادة �لعتبار �إىل �إن�سانية  �لرهان �حلد�ثي لإ

ن�س̀`````ان تاأ�سي�سا لروؤية جدي̀`````دة يكون فيها  �لإ

ن�س̀`````ان غاية �لوجود ومنتها√. وقد وجدت  �لإ

هò√ �لروؤي̀`````ة �حلد�ثية �سد�ه̀`````ا �لعميق يف 

�لفكر �لÎبوي �لòي و�كب �لتنوير و�حلد�ثة 

بنõع̀`````ة تربوية �إن�ساني̀`````ة حد�ثية قطعت م™ 

�ملا�س̀`````ي وتو��سلت م™ �حلا�̀`````رش و�مل�ستقبل 

ن�ساين  بوتائ̀`````ر �إن�ساني̀`````ة تت�سم بطابعه̀`````ا �لإ

و�لروحي.

ويف غم̀`````ار هò� �لتوج̀`````¬ �سكلت �لنõعة 

ن�سانية يف �لÎبية �أحد �أهم تيار�ت ع�رش  �لإ

 √òأبرز مكوناته̀`````ا. وتعد ه أح̀`````د � �لنه�سة و�

�لنõعة من �أهم �حلركات �لفكرية و�لÎبوية 

وروبية وفجرت  �لتي توqجت ع�رش �لنه�سة �لأ

دبي̀`````ة. وق̀`````د قدمت  ينابيع̀`````¬ �لفكري̀`````ة و�لأ

باأن�ساقه̀`````ا �لفكرية روؤية جديدة حول طبيعة 

ن�سان  ن�سان تتمثل يف �لتاأكيد على جوهر �لإ �لإ

ن�ساين من  مب̀`````ا ينطوي علي¬ هò� �جلوهر �لإ

حري̀`````ة و�إر�دة وقدرة عل̀`````ى –ديد �مل�سري. 

و�أبدعت ه̀`````ò√ �حلركة روؤية فل�سفية جديدة 

ن�س̀`````ان وت�ستلهم¬، ف�سكلت يف  تتج̀`````¬ نحو �لإ

ع�رشها ثورة فكرية �ساملة على �ملن¶ومات 

�لفكري̀`````ة �لتقليدي̀`````ة �لتي كان̀`````ت �سائدة يف 

�لع�رش �لو�سيط ول�سيما يف �لقرنني �ÿام�ص 

 (1)
و�ل�ساد�ص ع�رش.

أدبية تتمثل  ن�سانية بد�ية � بد�أت �لنõعة �لإ

أدبية غايتها  يف �إبد�ع̀`````ات فكري̀`````ة وفني̀`````ة و�

�لنهو�̀`````ص بال̀`````روح �جلمالي̀`````ة و�لفنية عند 

ن�سان، فاأطلق �ملوؤرخون على هò√ �حلركة  �لإ

ت�سمي̀`````ة »�لهيومانيõم Humanisme« �أي 

ن�سانية، ثم �أطلق̀`````و� على رو�دها  �لنõع̀`````ة �لإ

 »Les Humamnistes »�لهيوماني�س̀`````ت 

ن�سانية.  أو رو�د �لنõع̀`````ة �لإ ن�ساني̀`````ني � �أي �لإ

 √òن �أ�سحاب ه وقد �أطلقت هò√ �لت�سمية لأ

د�ب و�لفنون  Bين كان̀`````و� رو�د� لالòعة، �لõلن�

د�ب  Bل� √òة، قد وجدو� يف هÁو�للغات �لقد

ن�ساني̀`````ة، فاBمنو�  على لالإ و�لفنون �ملث̀`````ال �لأ

ن�سان يف ع�رشهم وفقا  باأهمية �إعادة بناء �لإ

 (2)
ن�سانية �جلديدة. دبية �لإ لهò√ �لروح �لأ

ن�سان،  دب �لقدË يبحå يف ماهية �لإ فالأ

ويحاول �أن ير�سم ق�سايا√ ويبلور �هتمامات¬، 

و�أن ي�سم̀`````و ب¬ روحي̀`````ا ونف�سي̀`````ا و�أخالقيا. 

د�ب �لقدÁة �لتي كانت  Bوكان ذل∂ ح̀`````ال �ل

ن�سانية  تبع̀`````å يف �لنف�ص ه̀`````ò√ �لطاق̀`````ة �لإ

�مللهمة فتحركها يف �Œا√ Œ�سيد قيم �حلق 

دب  و�ÿري و�جلم̀`````ال و�لف�سيلة. فالفن و�لأ

كم̀`````ا يòه̀`````ب �أن�سار هò� �لŒ̀`````ا√ ينه�سان 

ن�سانية  ن�س̀`````ان وي�سمو�ن ب̀`````¬، و�لنõعة �لإ بالإ

ت�سع̀`````ى �إىل –قيق ه̀`````ò� �ل�سم̀`````و �جلمايل 
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ن�سان و��ستجو�با  و�لروحي بحثا يف ماهية �لإ

ن�سانية، و�سعيا �إىل –رير√، و�إعادة  ملعاني¬ �لإ

Bخ̀`````òة ب¬ �إىل  ن�سانيت̀`````¬ �ملقهورة � �لعتب̀`````ار لإ

مر�تب �لكمال. وي�س̀`````ار يف هò� �ل�سيا¥ �إىل 

 Leonardon Davinci ليناردو د�فنت�سي

ومايكل �أجنلو Michel Angelo ور�فاييل 

�د �لنه�سة  qأبرز رو Raphael بو�سفه̀`````م من �
�لفنية يف �إيطاليا. 

ديب  ن�سن̀`````ي يتõعم �لأ ويف هò� �مل̀`````دq �لأ

 Dante alighieri مل�سهور د�نتي �ليغايري�

ن�سانية  (1265-1321) حرك̀`````ة �لنه�س̀`````ة �لإ

�سيلة يف �إيطالي̀`````ا، ول غرو يف ذل∂ فهو  �لأ

لهية« �لت̀`````ي تت�سمن  مب̀`````د´ »�لكوميدي̀`````ا �لإ

حو�ل �لع�رش �لòي عا�ص  أدبيا ر�ئعا لأ و�سفا �

 �òفي̀`````¬، ول ري̀`````ب يف ذل̀`````∂ �إذ كان د�نتي ه

قدمني وكان تقدير√ وحب¬  �سغوفا ب̀`````اBد�ب �لأ

للثقافة �ليونانية يف̀`````و¥ كل حدود وو�سف. 

وكان̀`````ت �أعمال̀`````¬ تق̀`````™ يف د�ئرة م̀`````ا ي�سمى 

ة �ملبكرة �لتي �سكلت  qن�سانية �حلق بالنõعة �لإ

ن�سان كجوهر  منطلقا جدي̀`````د� للعناي̀`````ة بالإ

�إن�ساين و�إعادة �لن¶̀`````ر نقديا يف �لت�سور�ت 

ن�سان  �ل�سيكولئية �ل�رشف̀`````ة �لتي حرمت �لإ

ن�سانية  م̀`````ن معاني¬ �ÿالق̀`````ة وجو�نب̀`````¬ �لإ

�مل�رشقة. 

ديب و�ملفكر �لفرن�سي بي∂ دول  ويعÈ �لأ

 -1463)«  De La Mirandole مري�ندول

ن�سانية  1494) عن �لروح �لفل�سفية للنõعة �لإ

 De La dignité ن�سان يف كتاب¬« �أهلية �لإ

Homme عام 1486 و�لòي �أحدç �سجة 
علمية كبرية يف ع�رش√ يف هò� �لكتاب ين¶ر 

ن�سان بو�سف̀`````¬ قادر�ً على  مري�ن̀`````دول �إىل �لإ

–دي̀`````د حيات¬ وم�س̀`````ري√ بنف�س¬ وهنا تكمن 

ن�سان  ن�سانية. فالإ خ�سو�سيت¬ وجد�رت̀`````¬ �لإ

أبعاد كينونت¬  Áكن¬ �أن يقرر ماهيت¬ ويحدد �

ن�ساني̀`````ة، فهو قادر عÈ ه̀`````ò√ �حلرية �أن  �لإ

ينحدر بقيمت¬ �إىل ما ه̀`````و �أدنى من م�ستو�√ 

هو�ئ̀`````¬ وميول¬  ن�س̀`````اين فيك̀`````ون عب̀`````د� لأ �لإ

�لبد�ئية، وÁكن¬ يف �ملقابل �أن يتجاوز حدود 

�إن�سانيت¬ �ÿالقة و�أن ي�سمو بها �إىل م�سا± 

عليا ت�ساهي م�سا± �ملالئكة. 

ن�س̀`````اين بد�أت  ويف Xل ه̀`````ò� �لتوج¬ �لإ

�لÎبي̀`````ة �جلدي̀`````دة تتمرك̀`````õ ح̀`````ول ق�سايا 

دب و�للغ̀`````ة و�لفن  ن�س̀`````ان عن طري̀`````ق �لأ �لإ

ن�ساني̀`````ة، وكان �هتمامها موجهاً  بالÎبية �لإ

دب و�لفن يف تاأكيد �لفاعلية  �إىل توXيف �لأ

ن�ساني̀`````ة للÎبي̀`````ة و�لتعلي̀`````م. وكانت �Bد�ب  �لإ

 √òليون̀`````ان و�لروم̀`````ان و�سيل̀`````ة يف تفجري ه�

ن�ساني̀`````ة وتوجيهه̀`````ا نحو –رير  �لطاق̀`````ة �لإ

ن�سان وتاأكيد �إن�سانيت¬.  �لإ

فكار �مل�سكلة  عم̀`````ال و�لأ وقد تعددت �لأ

ن�ساني̀`````ة يف ع�رش �لنه�سة وبد�أت  للنõعة �لإ

حالة م̀`````ن �لتحول �جلدي̀`````د يف �لن¶رة �إىل 
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 √òن�سان بو�سف¬ جوهر� �إن�سانيا. وت�ستند ه �لإ

ن�سان �إىل �لت�سور�ت  �لن¶رة �جلديدة �إىل �لإ

�لتالية: 

ن�سان غاية �إن�سانية متفردة  1- ي�سكل �لإ

 �òن�سان يج̀`````ب �أن يكون يف ه بò�ته̀`````ا، فالإ

ن �هلل  �لت�س̀`````ور يف مركõ �لوج̀`````ود و�لعا⁄ لأ

ن�س̀`````ان هò� �لطاب™  �سبحان̀`````¬ وتعاىل منí �لإ

�لغائي.

 åن�سان بتفوق¬ �لنوعي حي 2- يتميõ �لإ

بد�´ و�متالك¬ �لعقل  يتميõ بقدرت¬ عل̀`````ى �لإ

و�لòكاء وهو فو¥ ذل∂ كل¬ يدر∑ مدى تفوق¬ 

على flتلف �لكائنات �حلية.

ن�سان هو �سي̀`````د م�سري√ ومهند�ص  3- �لإ

وجود√ وه̀`````و Áتل∂ �لقدرة عل̀`````ى �أن يحدد 

�لغاية �لتي ي�سع̀`````ى �إليها يف معركة �لوجود. 

ن�سان لي�ص حمكوما بقدر نهائي وحتمية  و�لإ

ن �هلل �سبحان¬  م�سريية تفر�سها قوى عليا لأ

ن�سان م�سوؤولي̀`````ة �لختيار  وتع̀`````اىل حم̀`````ل �لإ

و–ديد �مل�سري.

ن�س̀`````ان و�لروؤية  لق̀`````د تغ̀`````ري مفه̀`````وم �لإ

�لت̀`````ي كان يخ�س™ لها يف �لع�̀`````رش �لو�سيط، 

ية  ن�س̀`````ان وفقا لهò� �لت�سور ل يخ�س™ لأ فالإ

أو كن�سية مهما  أو �سيا�سية � حتمية �جتماعية �

كان نوعه̀`````ا و�إذ� كان هنا∑ من خ�سو´ فهو 

ن�ساين  يخ�س™ حلتمية �حلرية وقدر �لòكاء �لإ

ن�س̀`````ان عن بقية �لكائنات  �لòي يتفرد ب¬ �لإ

ن�سانية. وعلى  �حلية يف ‡لكة �لطبيع̀`````ة �لإ

ن�سان يف هò√ �لروؤية ل  �سا�ص فاإن �لإ هò� �لأ

يتحدد بطبيعة و�حدة بل ي�ستطي™ �أن يتجلى 

ر�دة يف flتلف �لطبائ™  وفق̀`````ا للحري̀`````ة و�لإ

 √òلتي يريدها وي�سع̀`````ى �إليها. وهو وفقا له�

�ل�سورة �ملبد´ �لò�تي لوجود√، وبالتايل فاإن 

ن�سان �أن يغري  �حلياة �لدنيا تفر�̀`````ص على �لإ

 �òعامل¬ و�أن يكيف¬ ملتطلبات¬ و�حتياجات¬، وه

أن¬ يجب علي̀`````¬ �أن يوؤن�س̀`````ن �لطبيعة  يعن̀`````ي �

ن�ساين �ملتفرد.  وي�سمها بطابع¬ �لإ

ن�سان  ويف د�ئرة هò� �لت�سور �جلديد لالإ

ن�سان  جند هò� �لتقدير �لò�تي �لòي يتخò√ �لإ

ن�سان  ن�س̀`````اين. فاح̀`````Î�م �لإ �إز�ء وج̀`````ود√ �لإ

وتقدي̀`````ر√ لò�ت¬ ياأخ̀`````ò مكان̀`````ة مركõية يف 

أن¬ يجب �أن  من¶ومة �هتمامات¬. وهò� يعني �

يعامل معاملة غائية مفعمة برحابة �لت�سال 

وعط̀`````اء �ÿري و�حلرية. ه̀`````ò√ هي �ل�سورة 

ن�سان �لتي تتف̀`````رد يف تع¶يم  �جلدي̀`````دة لالإ

ن�سانية ول تهمل م̀`````™ ذل∂ �أهمية  �ل̀`````روح �لإ

ن�ساين �عتبار√  �جل�سد حيå تعيد للج�سد �لإ

 ¥Îي �خòبعد مرحلة طويلة من �لحتقار �ل

أب̀`````ال√ عX Èلمات �لع�رش �لو�سيط  �جل�سد و�

 »Erasmes« برمت̀`````¬. يق̀`````ول �إير��سمو�̀`````ص

أح̀`````د زعماء هò� �لتيار يف  � (1536-1469)

ن�سان ل يولد �إن�سانا بل  هÿ� �ò�سو�ص: »�لإ

ي�س̀`````ري كòل∂«. ويف هò� �لق̀`````ول تاأكيد على 
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ن�سان �ملتفرد وقدرت¬ على –ديد  طبيع̀`````ة �لإ

�مل�سائر عÈ �لفعل �لÎبوي �ملده�ص. 

 á«HÎdG áæ°ùfCG

بنيq �س̀`````اريل �سابل̀`````ن يف فيلم̀`````¬ �ل�سهري 

 Modern Times »لع�س̀`````ور �حلديث̀`````ة�«

يف ع̀`````ام 1936 حال̀`````ة �لغ̀`````Î�ب و�لقه̀`````ر 

ن�سان د�خل �مل�سن™  �للòين يتعر�̀`````ص لهما �لإ

فيما �أطلق علي¬ خ̀`````ط �لتجمي™. وهو �سيء 

 çيج̀`````ري د�خل �مل�سن̀`````™ و⁄ يتطر¥ ملا يحد

للم�ستهل̀`````∂ خارج̀`````¬. وبع̀`````د ثالث̀`````ني عاما 

�ندلعت ث̀`````ورة �ل�سباب يف �أوروبة عام 1968 

وكانت ه̀`````ò√ �لثورة تعبري� ع̀`````ن حالة �لقهر 

وتعبري� عن �لث̀`````ورة �سد ماتتعر�ص ل¬ �Bدمية 

ن�سان وكانت هò√ �لثورة تعبري� عما يجري  �لإ

للم�ستهلكني خ̀`````ارê �مل�سن™ من تنميط ينòر 

ن�س̀`````ان ذي �لبعد  بتح̀`````ول كل منه̀`````م �إىل �لإ

 One-dimensional Man �لو�ح̀`````د 

 Herbert كما ي�سمي̀`````¬ هريبريت مارك̀`````وز

Marcuse. وبعد مرور ثالثني عاما �أخرى 
�أعن̀`````ف م¶اهر �ÿطر  ن�سانية  �سه̀`````دت �لإ

أ ه̀`````ò√ �ملرة �ÿطر  ن�س̀`````اين وبد� و�لقه̀`````ر �لإ

�لتكنولوج̀`````ي يتح̀`````ر∑ بعيد� ليتج̀`````اوز كل 

�إن¬ �ليوم  �حلدود و�ÿطوط و�ملمنوع̀`````ات، 

ن�سان، �إن¬  يتح̀`````ر∑ ليدمر �أعمق �أعم̀`````ا¥ �لإ

يه̀`````دد �سعور√ و�أعماق̀`````¬ �لو�عية و�لالو�عية 

�ل�سعورية و�لال�سعورية �إن¬ Áار�ص قهر� على 

 √òن�س̀`````ان. وتتمثل ه �ملï و�لتفك̀`````ري عند �لإ

�لثورة �لتكنولوجية �ملدمرة يف ما يطلق علي¬ 

 �òنفوميديا. وه �ليوم »ث̀`````ورة �ملعلومات« و�لأ

م̀`````ر �أن �لتهديد هò√ �ملرة  يعني يف نهاية �لأ

ن�سان بو�سف¬ كائنا عاقال Áار�ص  ينال من �لإ

ملك̀`````ة �لتفكري وكائنا Áار�ص فعالية �مل�ساعر 

(3)
ن�سانية. حا�سي�ص �لإ و�لأ

�سكل ع�رش �لث̀`````ورة �ل�سناعية يف �أوروبة 

flا�س̀`````ا تاريخيا ل̀`````دورة حد�ثي̀`````ة فر�ستها 

 √òلتكنولوجي̀`````ا �لهائل̀`````ة، وق̀`````د �سه̀`````دت ه�

�ملرحل̀`````ة تغري�ت جòري̀`````ة يف حي̀`````اة �لنا�ص 

 pوطر�ئ̀`````ق تفكريه̀`````م و�أدت �إىل �سقوط مدو

أ�ساطري√ �لõ�ئفة،  مل�سلqمات �ملا�سي �ملوروثة و�

وق̀`````د �سكل̀`````ت ه̀`````ò√ �ملرحلة بد�ي̀`````ة �لع�رش 

�حلدي̀`````å �ل̀`````òي نحيا �ليوم –̀`````ت تاأثري�ت¬ 

. ويف غمر 
(4)

وعلى ذب`òب̀`````ة »ماكنت¬« �جلبارة

ه̀`````ò� �مل�سه̀`````د �لتاريخي للث̀`````ورة �ل�سناعية 

برزت فل�سف̀`````ة جريمي بنثام �ملادية- �لنفعية 

Utilitarianism بو�سفه̀`````ا مرتكõ�ً فكرياً 
وفل�سفي̀`````اً للثورة �ل�سناعي̀`````ة يف �أوروبة وقد 

 √òعم̀`````ل »جون �ستيو�رت مل« على تاأ�سيل ه

�لفل�سفة تربوياً بو�سفها فل�سفة تربوية قادرة 

عل̀`````ى توجي¬ �حلياة �لÎبوي̀`````ة ب�سورة نفعية 

وعملي̀`````ة. و–ت تاأثري ه̀`````ò√ �لفل�سفة بد�أت 

�لÎبية تفقد م�سامينها �لروحية و�لأخالقية 

حل�ساب �لعل̀`````وم �لتطبيقية و�ملهنية �ملرتبطة 
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بعجلة �لتطور �ل�سناعي. و�أدى تبني 

هò√ �لفل�سفة �لنفعية يف �لÎبية �إىل 

–وي̀`````ل �لعملية �لتعليمية من جديد 

 åإىل عملي̀`````ة تلق̀`````ني وتروي�ص حي�

عمل̀`````ت عل̀`````ى –وي̀`````ل �لطلب̀`````ة �إىل 

‹̀`````رد ماكينات حلف̀`````ß �ملعلومات 

م�ساعرهم  فاختõلت  و��ست¶هاره̀`````ا 

 ⁄ ن�ساني̀`````ة �إىل ثنائي̀`````ة »�ملتعة- �لأ �لإ

 íور�سخ̀`````ت يف نفو�سه̀`````م قي̀`````م �لرب

و�ÿ�سارة و�ملناف�سة و�لنجاح بو�سفها 

�سم̀`````ى يف �لوجود و�حلياة.  �لقيم �لأ

ووفقا لهò√ �لروؤية و�ملمار�سة –ولت 

�ملدر�س̀`````ة و�ملوؤ�س�س̀`````ات �لÎبوية �إىل 

ن¶̀`````ام يعمل عل̀`````ى �سح̀`````ق �إن�سانية 

ن�سان وتدم̀`````ري مكونات¬ �لد�خلية  �لإ

مبا تنطوي علي¬ من م�ساعر �إن�سانية 

و�أخالقي̀`````ة. لق̀`````د »–ول̀`````ت �ملد�ر�̀`````ص �إىل 

ماكن̀`````ات ل`»فرم« �لطلب̀`````ة وتخريجهم ب�سفة 

�ل`»جنتلمان« (�لرجل �ملهòب) �لòي ل Áت 

ب�سل̀`````ة �إىل �ÿيال ول يفق¬ �سيÄًا من �حلياة 

. وتتجل̀`````ى هò√ �ل�سورة �لنقدية 
(5)

�لروحية«

وقات �لع�سيبة«  للن¶ام �لÎبوي يف رو�ية »�لأ

لت�سارل̀`````õ ديكن̀`````õ �ل̀`````òي �سور لن̀`````ا �مل�سهد 

�لÎبوي عل̀`````ى نحو يقف في¬ �ملعلم يف قاعة 

�ل�سف وكاأن¬ فوهة مدف™ يقò± باملعلومات 

كالقنابل على �سفو± �لطلبة �لòين يقومون 

بتلق̀`````ي ه̀`````ò√ �ملقòوف̀`````ات �ملعلوماتية بدقة 

حلف¶ها وتكر�رها يف �لختبار�ت فيتحولون 

م™ �لõمن �إىل كائنات ت�سمحل فيهم ملكات 

ن�سانية  �ÿيال وقيم �لروح وتÎ�ج™ قيمتهم �لإ

 (6)
من �أجل �حلفß و�لتلقني و�ل�ست¶هار.

�سارة يف هò� �جلانب �لنقدي  وÁك̀`````ن �لإ

Bرنولد Arnold �لòي رف�ص كل  �إىل ماثيو �

أ�سكال �لمته̀`````ان �لÎبوي للÎبي̀`````ة �لنفعية  �

أ�سكال �لÎبية و�لتعليم �لتي توؤ�س�ص  ورف�ص كل �

عل̀`````ى قانونية »�لعر�ص و�لطل̀`````ب«. فالتعليم 

ن�سية يف  يج̀`````ب �أن ير�سï �لعملية �لثقافية �لأ
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�ملجتم™ ولò� نادى ب̀`````اأن تكون �لÎبية تربية 

�إن�سانية م�ستنرية بعي̀`````دة عن مهابط �لÎبية 

ن�سان  �لÈغماتي̀`````ة �ملبتòلة �لتي تخ�س̀`````™ �لإ

لقو�نني �لعر�ص و�لطلب. 

ويف هò� �ل�سي̀`````ا¥ ينتقد توما�ص كارليل 

Non- �لدول̀`````ة  تدخ̀`````ل  ع̀`````دم  �سيا�س̀`````ة 

interventionism يف �لعملي̀`````ة �لÎبوية 
و�إخ�ساعها لقان̀`````ون �لعر�ص و�لطلب ويقدم 

و�سا´ �لÎبوية �لتي �رت�سمت  �سورة نقدية لالأ

على مقايي�ص �لفل�سفة �ملادية �لنفعية مطالبا 

باأن�سنة �لÎبية و�إخر�جها من دو�ئر �جلمود 

ن¶مة  �لنفعي �ملبت̀`````òل. لقد �رتكõ نق̀`````د√ لأ

�لÎبي̀`````ة �ل�سائدة يف بريطاني̀`````ا ع�رش√ على 

ن�سان  فكرة رف�ص ��ستعب̀`````اد �لتكنولوجيا لالإ

ن�سان منادياً بن¶ام تربوي  ورف�ص »مكننة« �لإ

ن�سان  ن�سانية لالإ يرف̀`````™ ويهتدي بالقيم̀`````ة �لإ

وينادي بحريت¬ و“كين̀`````¬ من �أن يكون غاية 

 (7)
أد�تها. �لÎبية ل �

 ويف ه̀`````ò� �مل�س̀`````ار يوؤكد ج̀`````ون ر�سكن« 

Ruskin �أهمي̀`````ة �لبع̀`````د �جلمايل �لطبيعي 
أن�سن̀`````ة �لÎبية و�ملجتم™، ويرى �أن تر�ج™  يف �

Bثار√ �ل�سلبية �لعميقة  � ∑Îلفنون �جلمالية ي�

يف تكوي̀`````ن �لب�̀`````رش فيجرده̀`````م م̀`````ن �لطاب™ 

ن�س̀`````اين ويحا�رشهم يف زنõ�ن̀`````ات مغلقة  �لإ

لهام �لروحي  �سماء مفرغة م̀`````ن �إمكانية �لإ

ن�س̀`````ان. فاملدينة  �ل̀`````òي تتيح̀`````¬ �لطبيعة لالإ

�ل�سناعية باأو�بده̀`````ا وتر�ساناتها �ملادية كما 

 Hell Hole »ير�ه̀`````ا هي »ثق̀`````ب جحي̀`````م

ن�سان  نه̀`````ا ت�سح̀`````ق �لبعد �جلم̀`````ايل يف �لإ لأ

فت�سعف في¬ مكونات¬ �لروحية ثم –ول¬ �إىل 

أد�ة �سم̀`````اء عمي̀`````اء ل روح فيها ول حياة �أو  �

أن�سنة. ومن هò� �ملنطلق كان يعتقد ب�رشورة  �

��ستلهام �لطبيعة كي ي�سبí �لتالميò �أم�سى 

ن �لطبيعة �إ‰ا هي  ب�رًش� و�أعمق ب�س̀`````رية لأ

Bيات �جلمال �لت̀`````ي �أودعها �هلل يف  Bي̀`````ة من � �

هò� �لكون �لع¶يم وهي باأ�رش�رها وجمالها 

ت�سكل منطلقا ل̀`````كل �إح�سا�ص بالنبل و�ل�سمو 

و�جلمال. ومن ه̀`````ò� �ملنطلق كان يدعو �إىل 

طفال من  �لÎبي̀`````ة �لطبيعة �لتي “ك̀`````ن �لأ

�لتو�فق �حلر م™ �لطبيعة ��ستلهاما لطاقتها 

ن�سان على مقايي�ص  �جلمالية يف ت�سكي̀`````ل �لإ

�لروعة �لأخالقية و�جلمالية. 

 فاجلم̀`````ال Áكن̀`````¬ �أن ينه�̀`````ص بالقيمة 

 �òن�سانية �إىل در�ص تربوي �أخالقي، ومن ه �لإ

�ملنطلق فاإن �إ�سقاط �ملكننة يوؤدي �إىل �إ�سقاط 

�حلو�جõ �لت̀`````ي �سطرت �لب�رش �إىل حفنة من 

غني̀`````اء وغالبية من �لفق̀`````ر�ء �مل�سحوقني.  �لأ

ن�سانية  ولكن هò� �مل�رشو´ �جلمايل للÎبية �لإ

�لت̀`````ي نادى به̀`````ا ر�سك̀`````ن م�رشوًع̀`````ا خيالًيا 

ي�سعب تنفيò√ يف ع�رش كان يندف™ في¬ نحو 

أو قيود.  �لتكنولوجيا بال حدود �
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بع̀`````د غفوة طويل̀`````ة يف �أح�س̀`````ان �لõمن 

ن�سانية يف �لÎبية  �حلد�ثي بد�أت �لن`õعة �لإ

ت�سجل ح�سورها �مليمون، ول�سيما يف �لعقود 

 √òلفية �لثانية، وقد قوبلت ه خرية من �لأ �لأ

�لع̀`````ودة �مل¶فرة بدرج̀`````ة عالية من �حلفاوة 

و�لتكرË �لòي يبدي¬ عدد كبري من �لباحثني 

و�ملفكرين ملرحلة م̀`````ا بعد �حلد�ثة. وهنا∑ 

ن�سانية  تنب̀`````وؤ�ت تربوية ترى ب̀`````اأن �لن`õعة �لإ

لفية  يف �لÎبية �ستكون �إحدى �أهم �سمات �لأ

�لثالثة. 

أت̀`````ي ه̀`````ò� �حل�سور �ملمي̀`````õ لالŒا√  ويا

ن�س̀`````اين يف �لÎبي̀`````ة ��ستجاب̀`````ة للحاجات  �لإ

ن�ساني̀`````ة �ملتنامي̀`````ة �إىل �إحي̀`````اء �جلو�نب  �لإ

خالقي̀`````ة �لتي دمرتها �حل�سارة  �لò�تية و�لأ

ن�س̀`````ان و�ختõ�ل¬ �إىل  �ملادي̀`````ة، عÈ ت�سويق �لإ

أبع̀`````اد√ �ملادية �ملبتòلة، وحرمان¬ من �لطاب™  �

ن�س̀`````اين �لغائي لوج̀`````ود√ وكينونت̀`````¬. �إنها  �لإ

م�ساألة �لبح̀`````å �لفل�سفي �ÿال¥ عن معاين 

ن�سانية وعن جوهرها وغاياتها.  �حلياة �لإ

حدç يف  ن�ساني̀`````ة �لأ تنطلق �لنõع̀`````ة �لإ

�لÎبية من فك̀`````رة مركõية قو�مها �أن �حلياة 

�ساف̀`````ة �إىل بعدها �مل̀`````ادي بعد�ً  “تل̀`````∂ بالإ

غ̀`````ري م̀`````ادي ي�سمى غالب̀`````اً �ل̀`````روح و�لوعي 

�لكوين. وتركõ على مفهوم �لوجود �ملت�سامي 

Transcendance، �أي عل̀`````ى وج̀`````ود عا⁄ 

Bخ̀`````ر يتج̀`````اوز حدود  Bخ̀`````ر عل̀`````وي قد�سي � �

�إمكاني̀`````ات �لب�رش وطاقاته̀`````م وهو عا⁄ يجب 

�أن نو��سل̀`````¬ ونوؤ�سل̀`````¬ يف �أعماقنا ووجودنا. 

وترك̀`````õ هò√ �لنõع̀`````ة على مركõي̀`````ة �لوعي 

كÌ �سمو�ً و�أهمية  �لكوين بو�سف̀`````¬ �ل�سكل �لأ

يف ‹ال �لوع̀`````ي وهو يتميõ ب�سعور �لنتماء 

�إىل �لك̀`````ون بو�ساطة م�ساعر �لفرح و�ل�سعادة 

و�إح�سا�̀`````ص �ÿلود و�ل�سم̀`````و �لأخالقي، �إن¬ 

ن�سان على  حالة م̀`````ن �لن�سوة �لتي –دç لالإ

نحو مفاجÅ ووقتي، و�لتي حاملا تنتهي توؤدي 

ن�س̀`````ان �إىل حالة وعي وعرفان تبعå في¬  بالإ

 (8)
�إر�دة �لتغيري �مل�ستمر.

ن�سانية دور�ً كبري�ً  لقد لعبت �لن`õع̀`````ة �لإ

يف ن�̀`````رش وتعميم فك̀`````رة �لثقافة �لروحية يف 

مو�جهة ‹تم™ م�سحور بقيم¬ �ل�ستهالكية، 

وذل∂ من �أجل روؤية جديدة �سامية، ومن �أجل 

ت�س̀`````ور جديد للعا⁄ ي�ستن̀`````د �إىل قيم روحية 

و�إن�سانية موجودة على مر �لع�سور. 

ن�سانية �لÎبوي̀`````ة ب�سورتها  فالن`õع̀`````ة �لإ

ن�سان يف مو�جهة  �لفل�سفية �لعام̀`````ة ت�س™ �لإ

�لتحدي �حل�س̀`````اري �لòي يع�̀`````رش وجود√. 

خطاء  ن�ساني̀`````ة مت�سبع̀`````ة بالأ فاحل�س̀`````ارة �لإ

ن�س̀`````ان ي�ستغر¥ يف طور  ن �لإ مر��̀`````ص لأ و�لأ

نانية.  متقدم لطموحات �إن�سانية بالغة �لأ

ولòل∂ فاإن عدد�ً من �لباحثني يعتمدون 

روؤي̀`````ة �إن�سانية للعا⁄ Áكنه̀`````ا �أن تعالè �أ�سل 
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ن�سانية  �مل�سكالت �لتي تعانيها �ملجتمعات �لإ

�ملعا�رشة. فالتكوينات �ل�سناعية �لتي تعتمد 

ن�س̀`````ان هي �لتي  على ��ستغ̀`````الل �ملو�رد و�لإ

توجد يف �أ�سل �مل�سكالت �لكÈى للمجتمعات 

ن�ساني̀`````ة. لق̀`````د �عتقد �لنا�̀`````ص �أن �لتقدم  �لإ

مثل و�لوحيد  �لتقني و�ل�سناعي هو �حلل �لأ

رمبا مل�سكالت �حلياة، وكل و�حد منا م�سحور 

م ب�سحر هò� �لتقدم  sبالتقدم �ل�سناعي ومنو

ن�سانية �ملعا�رشة.  �لتقاين �لòي ت�سهد√ �لإ

ي�س̀`````ري �إيلي̀`````اد (Eliade 1965) �إىل �أن 

�حلد�ثة �لغربي̀`````ة تÈهن عن ق�سور موقفها 

�إز�ء عدد من م¶اهر �ملقد�ص. فمن �ل�سعوبة 

مبكان -من �لوجهة �حلد�ثية- �ملو�فقة على 

أو �سجرة Áكن �أن يكونا تعبري�ً عن  �أن حجر�ً �

�ملقد�ص. وعلى خال± هò√ �ملفارقة �حلد�ثية 

ن�سانيني ي̀`````رون �أن �ملقد�ص Áكن¬ �أن  فاإن �لإ

يع̀`````رب عن نف�س¬ فال�س̀`````يء Áكن¬ يف دورت¬ 

�لقد�سي̀`````ة �أن يتحول �إىل �س̀`````يء �Bخر دون �أن 

يفقد هويت¬، وي�ستطي™ �أن ي�ستمر يف ‡ار�سة 

دور√ د�خل و�سط¬ �لكوين �ل�سامل. �إذ Áكن 

للطبيع̀`````ة �أن تتك�سف ع̀`````ن طابعها �لقد�سي 

�لكلي �أي Áكنها �أن تك̀`````ون قد�سية بالكامل 

 �òعة �لروحية. وهõكم̀`````ا يعتقد �أ�سحاب �لن

 õن�ساين يتمي يعني يف �لنهاي̀`````ة �أن �لكائن �لإ

بوعي¬ وبالتايل فاإن هò� �لوعي �لòي جنهل 

كليت̀`````¬ وطاقات¬ Áكن¬ �أن ي�س̀`````ل �إىل حدود 

 (9)
�لك�سف و�لت�سامي.

ويرى ماو�سل̀`````و �أن �لÎبية يتوجب عليها 

ن�سان، �أي �أن  �أن تعõز �حلرية �لò�تية عند �لإ

“ك̀`````ن �لفرد يف �أن ي�سبí �إن�سانا، و�أن ت�سل 

 √òب¬ �إىل �حلدود �لعليا لنمو√ وتطور√. يف ه

�ملرحلة من تفك̀`````ري√ يوؤكد ماو�سلو �أن �لÎبية 

أك̀`````Ì �أهمية من �لÎبية �ÿارجية  �لد�خلية �

�سياء و�لن�سو�ص  �لتي توؤكد عملية ��ست¶هار �لأ

 åما دف™ ماو�سلو �إىل �حلدي �òو�لقو�نني، وه

عن �ملدر�سة �ملثالية. يف هò√ �ملدر�سة لن تكون 

أو درو�̀`````ص م�سبقة. فالطفل  هنا∑ �سهاد�ت �

ي�ستطي™ �أن يتعل̀`````م ما يحلو ل¬، وكل �سخ�ص 

 åملدر�سة حي� √ò`````̀ي�ستطي̀`````™ �أن ي�سجل يف ه

 íبية ت�سبÎكن للجمي̀`````™ �أن يتعلم̀`````و� فالÁ

م�ستم̀`````رة يف هò√ �ملدر�سة حيå ي�ستطي™ كل 

�سخ�ص �أن يج̀`````د حاجت̀`````¬، و�أن يجد نف�س¬ 

أي�ساً، فاأهد�± هò√ �لÎبية تكون يف �لك�سف  �

عن �لهوية و�كت�سا± ر�سالتها. 

يف ه̀`````ò√ �ملرحل̀`````ة كان ماو�سل̀`````و ناطقاً 

ن�ساين. ولكن  ر�سمي̀`````اً با�سم علم �لنف�̀`````ص �لإ

�أعمال̀`````¬ �لالحقة ب̀`````د�أت تتج̀`````¬ �إىل Œاوز 

أك̀`````Ì �سوفية. لقد  ه̀`````ò√ �ملرحلة نحو روؤية �

�أدى �ت�س̀`````ال ماو�سلو م™ بع�̀`````ص �ل�سوفيني 

ن�ساين  �إىل حماولت̀`````¬ لتجاوز عل̀`````م �لنف�ص �لإ

ن�ساني̀`````ة يف �لÎبية. وقد تاأثر  أو �لنõع̀`````ة �لإ �
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د�ب �لõرد��ستية وقر�ءة  Bماو�سل̀`````و بق̀`````ر�ءة �ل

 Huxley وهوك�سلي Buke ∂`````̀أعمال بوي�

أت̀`````و Otto و�إيلياد Eliade، وقد �ساعدت  و�

هò√ �لقر�ء�ت ماو�سلو على تطوير فكر√ نحو 

مرحلت¬ �لثالثة وهي مرحلة علم نف�ص �ل�سمو 

Transcendance �أو علم �لنف�ص �ل�سويف 
 �òكم̀`````ا يحب �أن يطلق علي¬. لقد جعل يف ه

�ل�سي̀`````ا¥ من ت�س̀`````ور√ عن �لتجرب̀`````ة مطابقاً 

للمفهوم �لب̀`````وذي �ÿا�ص بالتاأمل و�ل�سفاء. 

نية مبفهوم  Bوح̀`````اول �أن ي�ستبدل مفه̀`````وم �ل

أي�ساً �أن يوؤكد على  ن�ساين وحاول � �لكمال �لإ

 �òمفهوم �لوعي �لك̀`````وين. وكان يف �سعي¬ ه

ي�سف �لتجرب̀`````ة �ل�سوفية و�لدينية ويحللها 

أ�سا�ص �سيكولوجي. وهو يف هò� �ل�سيا¥  على �

ن�سانية،  Áي̀`````õ بني نوعني م̀`````ن �ملع̀`````ار± �لإ

�ملعرفة �لكوني̀`````ة بو�سفها �إح�سا�ص بالنتماء 

�إىل �لك̀`````ون و�لعا⁄ �لكلي هò� من جهة، ومن 

أخ̀`````رى يتحدç عن �ملعرفة �لتي تتعلق  جهة �

بعن�̀`````رش من عنا�̀`````رش �لوج̀`````ود و�لكون مثل 

أو فر��سة وهي �حلالة �لتي ين�سى فيها  زهرة �

�لع̀`````ار± نف�س¬ وينخرط يف �نفعالت Œربة 

�سوفية م™ هò� �لعن�رش �ملعريف �أو م™ مو�سو´ 

معرفت¬. فالوع̀`````ي �لكوين يقت�سي حالة من 

�لòوب̀`````ان و�لن�سهار بني �لع̀`````ار± ومو�سو´ 

ن�سان و�لع̀`````ا⁄. �إنها معرفة  �ملعرفة، ب̀`````ني �لإ

 √òحد�سية وهن̀`````ا يوؤكد ماو�سلو عل̀`````ى �أن ه

�ملعرفة �حلد�سية �ل�سوفي̀`````ة �إمكانية توجد 

عن̀`````د كل �إن�سان م̀`````ن دون ��ستثناء. �إذ Áكن 

لهي للع̀`````ا⁄ عÈ �لتجربة  �كت�س̀`````ا± �ملعنى �لإ

 �òت نف�سها وه�òل�سوفية. �إن̀`````¬ �كت�سا± لل�

ن�سان،  لهي يف �لإ يعني �كت�سا± �جلوه̀`````ر �لإ

وÁثل هò� �ملو�سو´ �ليوم �أهمية كبرية عند 

مريكي̀`````ني �ملعا�رشين ول�سيما  �ل�سوفيني �لأ

 
(10)

عند �أمري�سون.

وهنا يحدد ماو�سلو عدد�ً من �لقيم وهي 

ن�سانية.  Bنية �لò�ت �لإ قيم �إن�سانية تعلو على �

وتتمث̀`````ل هò√ �لقي̀`````م يف جوه̀`````ر �حلقيقة، 

وه̀`````ي لي�ست ‹̀`````رد �أحا�سي�̀`````ص �أو عو�طف 

أو �نفعالت، �إنها قي̀`````م تعلو على �حلاجات  �

أنها قي̀`````م فو¥ �حلاجات  ن�ساني̀`````ة مبعنى � �لإ

مث̀`````ل قي̀`````م: �حلقيق̀`````ة و�جلم̀`````ال و�ÿ̀`````ري 

�سيل  و�لوحدة و�لطاقة �حليوية و�جلوهر �لأ

ن�س̀`````ان �إنها �لكمال و�ل�̀`````رشورة و�لتكامل  لالإ

و�لعد�لة و�لن¶ام و�لب�ساطة و�لغنى و�لرحمة 

و�ل�ستقالل ومعنى �حلياة. فال�سخ�ص �لòي 

ي�سع̀`````ر بال�سع̀`````ادة يف عمل̀`````¬ و�ل̀`````òي يحقق 

جوهر√ �حلياتي ل يعي�ص ماي�سمى بالتناق�ص 

بني �لعمل و�حلي̀`````اة. فهو يرى باأن عمل¬ هو 

–قي̀`````ق و�متد�د ملو�هب̀`````¬ وقدر�ت¬، وبعبارة 

�أخرى ف̀`````اإن �لتناق�ص ب̀`````ني �ل�سعادة و�لعمل 

تختفي ل�سالí وحدة عميقة بني �لطرفني. 

فالÎبية Áكنها �أن تب�سط و“هد ملعرفة 
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�ل̀`````ò�ت يف د�ئ̀`````رة �لنتم̀`````اء �إىل �لعا⁄. فهي 

ن�س̀`````ان يف �ل�ستم̀`````ا´ �إىل �لند�ء  ت�ساع̀`````د �لإ

�لد�خلي لوجود√، كما ت�ساعد√ على �كت�سا± 

معن̀`````ى �حلياة. و�كت�س̀`````ا± �لهوية -كما يرى 

ماو�سلو- هي عملية �كت�سا± �لقدر و�مل�سري. 

و�لنا�ص �لòين يعي�سون هò√ �ملعرفة �لد�خلية 

ن�سانية  ي�ستطيعون �أن يهتدو� �إىل زخم �لقيم �لإ

�ÿالقة. وهنا يج̀`````ب �أن تعمل �لÎبية على 

أن¬  تاأكي̀`````د حقيقة �أن �حلياة ثمين̀`````ة جد�ً، و�

ن�سان �أن ي�سعر مبتعة �حلياة.  يجب عل̀`````ى �لإ

 ¬qبوي �ملدر�سي بفنييÎل∂ فاإن �لن¶ام �لòول

أبد�ً �لطالب  وتن¶يمات̀`````¬ �حلالية ل ي�ساعد �

على تòو¥ معنى �حلي̀`````اة و�سعادتها. ولòل∂ 

يجب علينا �أن نعمل على رف�ص هò√ �لتجربة 

�ملدر�سية كما يق̀`````ول ماو�سلو، وهò� يعني �أن 

تقني̀`````ة �لتو�سط و�لتاأم̀`````ل �لروحي يجب �أن 

تاأخò ح�سوره̀`````ا يف د�خل �لÎبية و�لتجربة 

�ملدر�سية. فاملعلم يجب �أن يكون على درجة 

ق�سوى م̀`````ن �لود�عة و�لنفتاح، ويجب علي¬ 

�أن Áتل∂ روؤي̀`````ة �إيجابية عن �لطالب، علي¬ 

�أن ي�ساعد �لطالب عل̀`````ى �أن يكت�سف نف�س¬. 

أي�سا �أن ي�ساعد يف �إ�سبا´ �حتياجات  وعلي¬ �

�سا�سي̀`````ة و�أن يحقق ل¬  �لطال̀`````ب �لنف�سية �لأ

ح�سا�̀`````ص بالنتماء  م̀`````ن، ويعõز لدي̀`````¬ �لإ �لأ

و�حلب و�لح̀`````Î�م و�لتقدي̀`````ر. �أن �لطريقة 

مثل لعملية �لتعليم هي �أن نعمل على تنمية  �لأ

مو�هب �لطالب، ول�سيما �ملعرفة �حلد�سية 

�لتي “كنهم من �إدر�∑ �لعا⁄. و�لطفل يجب 

�أن يح¶ى بهò√ �لتجربة �لتاأملية �لتي “كن¬ 

م̀`````ن معرفة حقيقية بالõمني و�ÿالد يف �Bن 

أبعادها  �سياء يف � و�حد، وعلي¬ �أن ي̀`````در∑ �لأ

�لدنيوية و�ملقد�س̀`````ة. باخت�سار يتوجب على 

طف̀`````ال و�لنا�سÄة  �لÎبي̀`````ة �أن تعõز عن̀`````د �لأ

ن�ساين عين¬ يف عالقت¬ م™  معرفة بالكائن �لإ

�لوجود �لكوين ب�سموليت¬ وكليت¬.

ويق̀`````دم هارم̀`````ان Harman ت�س̀`````ور�ً 

ن�سانية بو�سفها روؤية ميتافيõيائية  للمعرفة �لإ

للحي̀`````اة. فاملعرفة د�خلي̀`````ة ولي�ست خارجية 

حيå تلع̀`````ب �لتجربة �لò�تي̀`````ة دور�ً حا�سماً 

يف عملي̀`````ة �ملعرفة ي̀`````وؤدي �إىل هدم �حلدود 

 �òلتقليدي̀`````ة �لفا�سلة بني �لعلم و�لدين. وه�

يعني �أن هارمان ومن يòهب مòهب¬ يعطون 

�أهمي̀`````ة كب̀`````رية للتجربة �لò�تي̀`````ة قيا�ساً �إىل 

�لتجربة �ملو�سوعية. 

فالعلم �نتقائ̀`````ي مبناهج¬، وبالتايل فاإن 

�لتجرب̀`````ة �مل�سبوط̀`````ة لي�ست ه̀`````ي �لو�سيلة 

�لوحي̀`````دة من �أجل �لو�س̀`````ول �إىل �ملعرفة �إذ 

Áك̀`````ن �للجوء �إىل �لتاأملي̀`````ة كو�سيلة معرفية 

هام̀`````ة. و�لتاأمل ياأخò �س̀`````ورة ‰وذê جديد 

للمعرف̀`````ة يتميõ بانفتاح¬ عل̀`````ى كل حماولة 

تن¶يمي̀`````ة للتجربة �لò�تي̀`````ة. فالعلم ل يقوم 

 ß nو�ملالح ß pأ�سا�ص �لتناق�ص بني �ملالح على �
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�أو بني �لباح̀`````å ومو�سو´ بحث¬، فهو يحاول 

د�ئم̀`````اً �أن يعõز �لثقة و�لتع̀`````اون ول�سيما يف 

حقل �لبح̀`````å �جلمايل. و�لعل̀`````م يبحå عن 

�حليادية و�ملو�سوعية ويوؤكد معايري �أخالقية 

ن�ساني̀`````ة. و�لعا⁄ يحاول  مرتبط̀`````ة باحلياة �لإ

�أن يحق̀`````ق �مل�ساحل̀`````ة ب̀`````ني تناق�سات “ثل 

بني �زدو�جي̀`````ات قيمية: �حلرية يف مو�جهة 

�حلتمية، و�ملادية يف مو�جهة �ملثالية، و�لعلم 

يف مو�جهة �لدين. 

وتاأ�سي�س̀`````اً على ذل∂ يتوجب على �لÎبية 

ن�ساين  �جلدي̀`````دة �أن تركõ على �جلان̀`````ب �لإ

أن̀`````¬ يتوجب عليها �أن  �لروح̀`````ي، وهò� يعني �

تبح̀`````å يف �ملطل̀`````ق و�أن تعتم̀`````د تكنولوجيا 

جديدة ق̀`````ادرة �أن تعõز م�س̀`````رية �لبحå عن 

ن�س̀`````اين، و�أن توؤك̀`````د عل̀`````ى وجو√  �ملطل̀`````ق �لإ

�ملعرفة �ملختلف̀`````ة. فالÎبية وفق̀`````اً لهارمان 

 íيج̀`````ب �أن تكون يف خدم̀`````ة �لفرد و�أن ت�سم

ل¬ يف �إدر�∑ عمي̀`````ق لتجربت¬ �لد�خلية و�أن 

ت�سمí ل¬ باÿروê من قوقعت¬.

أن¬ يجب عل̀`````ى �لÎبية �أن  وهò� يعن̀`````ي �

ن�سانية.  على للمعرفة �لإ توؤكد على �ل�سكل �لأ

وي�ستن̀`````د هارم̀`````ان �إىل معطي̀`````ات ودر��سات 

مفكرين مثل �يكهارت وهوك�سلي و�أفالطون 

�لòين يتحدثون عن �لبع̀`````د �لو�حد حلياتنا 

�سياء.  �ليومية وت�سور�تها �ÿا�سة بالأ

يرى ليون̀`````ارد �أن �لن¶ام �لÎبوي �حلايل 

يعي̀`````ق عملي̀`````ة �لÎبية �حلقيقي̀`````ة. فالÎبية 

�ل�سائ̀`````دة “ار�ص �لتن̀`````وË �ملغناطي�سي على 

�لطالب لغر�ص �لقي̀`````م �لجتماعية �ل�سائدة 

�لتي تقتل لديهم كل �إمكانية للنقد و�حلرية. 

طفال �ليوم، يف  فال يوجد عند �لطالب و�لأ

Xل �لÎبية �ل�سائدة، غري �أوهام �لتعلم، وهم 

بجلو�سهم يف �لف�سل يتك̀`````ون لديهم �نطبا´ 

دب �ل�سخ�سي.  �لعم̀`````ل وتعل̀`````م �لن¶̀`````ام و�لأ

فالتعل̀`````م �حلايل يولد عن̀`````د �لطالب �لروح 

و�لت̀`````كال.  �لالم�سوؤولي̀`````ة  وروح  �ل�سلبي̀`````ة 

وبالتايل ف̀`````اإن �ملعلم يف هò� �لن¶ام لي�ص �إل 

عب̀`````د� يعمل على ��ستمر�ريت¬ ودÁومت¬ دون 

�عÎ��ص. وهنا يطرح ليونارد نوعاً جديد�ً من 

ح�سا�ص مبتعة  أ �حلياة و�لإ �لÎبية تعتمد مبد�

�حلي̀`````اة. وهو يف هò� �ل�سي̀`````ا¥ يقدم ن¶رية 

تاأخò مكانها بني �لن¶ريات �لروحية عند كل 

من ماو�سلو وو�ت�̀`````ص Watls. كري�سناموري 

 .Rowan ورو�ن   Krishnamurti
وهن̀`````ا يوؤكد ليونارد على �ل�̀`````رشط �لطبيعي 

ن�س̀`````ان و�لتكوين �لد�خلي �لنفعايل �لòي  لالإ

ن�سان يف  يتمث̀`````ل يف �ل�سع̀`````ادة و�لف̀`````رح. فالإ

حالت¬ �لطبيعية ي�سعر باأن¬ Áتل∂ قوة ن�سوة 

د�خلية، ولكن ق̀`````وة خارجية تاأخò√ من ذ�ت¬ 

تدفع¬ خارê هò√ �لò�ت و–رم¬ من �أجمل 

أ�سمى �سع̀`````ور �إن�ساين يتمثل بحالة �لفتتان  و�
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و�لن�س̀`````وة و�ل�سع̀`````ور �لعارم بع¶م̀`````ة �حلياة 

ون�سوتها وجمالها. 

ون�سوة �حلياة هي �حلالة �لتي ي�سعر فيها 

�ملرء بحالة من �لتو��سل و�لتوحد م™ �لوعي 

أو �لروح �لكونية. وهو عندما ي�سل  �لك̀`````وين �

�إىل هò√ �حلالة فاإن¬ يتحرر من �إكر�√ مركõية 

�لò�ت و�ل�سيا´ �لدنيوي، وينطلق نحو روؤية 

 ً�õمل�ست̀`````وى لي�ص مرك� �òكونية، وه̀`````و يف ه

للكون بل ين�س̀`````ى م�سكالت¬ �ل�سغرية �ليومية 

أج̀`````ل �لو�سول �إىل حالة كونية  و�ملنõلية من �

متناهية �جلم̀`````ال، �إىل بهجة روحية ع¶يمة 

“تل̀`````∂ �سحرها ووق™ جمالها وروعتها، �إنها 

حال̀`````ة �لوجد �لت̀`````ي يغòيه̀`````ا �ل�سوفيون يف 

Œارهم �لروحية و�ل�سوفية. 

 هò√ �لروؤية �جلديدة للحياة �لتي يقدمها 

ليونارد تقود بال�رشورة �إىل ت�سور�ت روحية 

للعملية �لÎبوية. فهو يبحå عن تربية فرحة 

خالقة بعي̀`````دة كلياً عن �س̀`````ورة �لعنف �لتي 

–ي̀`````ط باملدر�سة �حلالية. فالÎبية �لروحية 

طف̀`````ال �أجمل  هò√ ت�سم̀`````í لنا باإعط̀`````اء �لأ

حل¶̀`````ات وجودهم وحياته̀`````م وهم يف غمرة 

�لتعليم و�لتدريب، �إنها تربية –قق �مل�ساحلة 

�حلقة بني �لعمل و�لنفعالت. وهò√ �لÎبية 

أ�س�ص �سوفية  كما يوؤكد ليونارد ت�ستن̀`````د �إىل �

ن�ساين و�لروح  و�إىل مقدم̀`````ات علم �لنف�ص �لإ

�لفل�سفية �ل�رشقية. 

يجب على �لÎبية كما ي̀`````رى ليونارد �أن 

أ�سا�سني:  تنجõ هدفني �

طفال  h¤: وتتمثل يف –رير �لأ C’G áª¡ŸG

م̀`````ن �أعباء �حلياة �ليومي̀`````ة، �لتي Áكنها �أن 

�إمكاني̀`````ات �لتعلم و–قيق  ت�سعف لديه̀`````م 

�لزدهار، ثم �إجر�ء –ويل جوهري يف بنية 

�لن¶ام �ملدر�سي وكيفيات¬، وهò√ �ملرحلة من 

�لتحرير �سعب̀`````ة ولكنها جوهرية حيå تاأتي 

�أهمية �لتح̀`````رر من روت̀`````ني �لتفكري و�لعمل 

على تغòية �لتفك̀`````ري �ملبد´ وذل∂ يحتاê �إىل 

جهود كبرية. 

á«fÉãdG áª¡ŸG: �لعمل على “كني �لطالب 

من تطوي̀`````ر �إمكانيات̀`````¬ �لد�خلي̀`````ة وتن¶يم 

طاقات̀`````¬ �لروحية باŒا√ بن̀`````اء معنى جديد 

لروح �مل�سوؤولي̀`````ة �لكوني̀`````ة، وتكوين �ملعرفة 

�حلد�سية �لتي ت�سمى غالباً باحلكمة. يجب 

على �لطالب هنا �أن يتعلم كيف ين¶م حيات¬ 

بد�´،  أ�سا�ص �ملبادÇ مثل: �مل�ساركة و�لإ على �

و�ملحب̀`````ة، و�لتع̀`````اون، و�لك̀`````رم، و�لنفت̀`````اح. 

ح̀`````و�ل يجب على  وبالت̀`````ايل فاإن̀`````¬ يف كل �لأ

�لطالب نف�س¬ �أن ين¶م عملية تعلم¬ وفعالية 

تربيت¬. 

و�لتاأمل يف نهاية �ملطا± يقود �إىل �إلغاء 

�لخت̀`````ال± و�لتناق�ص. وه̀`````ò√ �ملرحلة من 

�لتكامل و�لتفاعل توؤدي �إىل حالة من �لتحرر 

أ�سكال �لتناق�سات �لتي يعي�سها  من flتلف �
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�ملرء يف حيات¬ �ليومية �أو يف د�خل¬ وهنا يف 

هò√ �حلالة تغيب هò√ �ملفارقة بني �ملو�سو´ 

و�لò�ت وتنتهي حال̀`````ة �لن�سطار يف �لتفكري 

و�لعقل. 

ن�سان  فالÎبية �ملثالية تهد± �إىل –رير �لإ

من �لتمõ¥ و�لتناق�ص و�ل�رش�´، وهي �حلالة 

ن�سان و�لع̀`````ا⁄ وذل∂ من  �لتي توج̀`````د بني �لإ

ن�ساين. وهنا  �أج̀`````ل –قيق وحدة �لكائ̀`````ن �لإ

يج̀`````ب علينا �أل نن�سى �أن ه̀`````ò√ �لتناق�سات 

و�لن�سطار�ت توجد يف �أ�سل �جلهل و�ملر�ص 

و�لقلق. 

 �òبية يج̀`````ب �أن تك̀`````ون �إن�سانية هÎفال

 .√òبوية هÎمايوؤكد√ ليون̀`````ارد يف فل�سفت¬ �ل

�لÎبية يجب �أن تكون حمررة (عامل –رير) 

ن�سان خ̀`````ارê تناق�سات¬ �جلوهرية.  يدف™ �لإ

تربية م�سبعة بالطاقة و�لفرح و�لن�سوة وهي 

تربية توؤدي يف نهاية �ملطا± �إىل ولدة كائن 

�إن�ساين جديد يف د�خل كل فرد و�إن�سان و�إىل 

بناء عالقات �إن�سانية جديدة ذ�ت طاب™ كوين 

م™ �لعا⁄. 

 á°UÓN

ن�سانية �ملختلفة �لتي  توؤكد �لن¶ريات �لإ

�سطره̀`````ا رو�د ع�رش �لتنوي̀`````ر و�لنه�سة ويف 

�لع�̀`````رش �حلديå جميعها عل̀`````ى �أهمية ردم 

ن�س̀`````ان و�لعا⁄، وذل∂  �له̀`````وة �لفا�سلة بني �لإ

ن�سان - ي�سكالن  نهم̀`````ا - كالهما �لعا⁄ و�لإ لأ

ن�سان  وحدة ل Áك̀`````ن �لف�سم بينهم̀`````ا. فالإ

ي�سكل قطبا وجودي̀`````ا للعا⁄ وجõء�ً حيوياً يف 

بنية هò� �لكون. 

ن�سان و�لعا⁄  وهنا ف̀`````اإن �لعالقة ب̀`````ني �لإ

أ�سا�سيني:  تاأخò بعدين �

أن¬ ل وج̀`````ود حلقيقة  ول يف � يتمث̀`````ل �لأ

أبد�ً  خارê نط̀`````ا¥ �لعا⁄، ول توج̀`````د حقيقة �

ن�سان كي يرى كري�سنامورتي،  م�ستقلة عن �لإ

ن�س̀`````ان يف د�ئرة  ول �أهمي̀`````ة هنا �س̀`````وى لالإ

خر �ملطلق، فالعا⁄ لي�ص �سوى  Bعالقات¬ م™ �ل

 (11)
نحن كما يقول باريري.

ويتمث̀`````ل �لبع̀`````د �لث̀`````اين يف �لعالقة م™ 

�لروحي و�ل�سويف، وهò� يعني حد�ص �لوحدة 

�لتي توجد يف �أعم̀`````ا¥ �لروحانية. فالوعي 

�لكوين يوجد يف �أعم̀`````ا¥ �لتجربة، وهò� ما 

يطلق علي¬ �أحياناً �لò�تانية �ÿال�سة وذل∂ 

عندم̀`````ا تنف�سل هò√ �لتجرب̀`````ة عن �ل�سمات 

نا يف هò√ �حلالة يختفي  �لفردية للوعي. فالأ

يف غم̀`````ر �لتجربة �لكلي̀`````ة ويف د�ئرة عالقة 

نا يكمن  ن�سان بالعا⁄. وبالتايل فاإن �سمو �لأ �لإ

يف �ملعرفة �لò�تانية �لروحية. 

ن�سانية ت�سع̀`````ى �إىل –رير  فالÎبي̀`````ة �لإ

ن�س̀`````ان من حالة �لن�سط̀`````ار بني �ملو�سو´  �لإ

ن�سان و�لعا⁄، وذل∂ من �أجل  و�لò�ت، بني �لإ

–قيق �لوح̀`````دة �إنها ت�سمل عمليات متعددة 

�سغاء، �حلد�ص، �حلب، و�لنفعال  �أهمها: �لإ
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 √òت و�لطاق̀`````ة �لروحية، ه�ò`````̀وموهب̀`````ة �ل

ن�سان �إىل حالة من �لن�سوة  جميعها تق̀`````ود �لإ

و�لف̀`````رح و�إىل �سع̀`````ادة �إن�ساني̀`````ة كونية كÈى 

كما يعلن ليوناردو و�ت�̀`````ص. فالن�سوة و�حلب 

و�لتوجد و�لتوحد هي �سمات �أ�سلية ور�ئعة 

ن�سان �أن يتõود من �لعطاء�ت  للحياة وعلى �لإ

�ÿالقة لهò√ �حلياة يف م�سار ‰ائ¬ وحركت¬ 

�لوجودية. 

من ين¶ر �لي̀`````وم �إىل موؤ�س�ساتنا �لÎبوية 

Bلت �إلي¬  �لعربية ي�ساب ب�سدم̀`````ة عنيفة ملا �

من ت�س̀`````د´ و�نهيار. وتكون ه̀`````ò√ �ل�سدمة 

أ�سدها عندما يقارن بني �أو�سا´ �لÎبية  على �

يف �لع�̀`````رش �لو�سي̀`````ط �لغربي �ل̀`````òي عر± 

بع�̀`````رش �ل¶الم وبني �لÎبي̀`````ة �لتي ت�سود يف 

flتلف �ملوؤ�س�س̀`````ات �لÎبوية �لعربية �لقائمة 

�ليوم. فاأو�سا´ �لتعلي̀`````م لدينا �ليوم �سديدة 

�لت�ساب̀`````¬ م̀`````™ �أو�س̀`````ا´ �لتعلي̀`````م و�لÎبية يف 

�لع�رش �لو�سيط. وهنا∑ عو�مل م�سÎكة بني 

يت¬  qملرحلتني تتمث̀`````ل يف �سكلية �لتعليم ون�س�

ن�ساين يف flتلف �مل¶اهر  وغياب �لبع̀`````د �لإ

�رشية كما هو �حلال  �لÎبوية يف �لÎبي̀`````ة �لأ

جيال �لعربية  يف �لÎبي̀`````ة �ملوؤ�س�ساتي̀`````ة. فالأ

تعي�ص �أكÌ حالت �لغ̀`````Î�ب �لÎبوي �لتي 

تتمث̀`````ل يف �إ�سقاط مطال̀`````ب �لروح و�جلوهر 

بد�عية.  و�لإ خالقي̀`````ة  �لأ باأبع̀`````اد√  ن�ساين  �لإ

و�ل�سوؤ�ل �ل̀`````òي يطرح نف�س¬ �ليوم ماذ� بقي 

ن�سان �لعربي كجوهر �إن�ساين؟ �أين هي  من �لإ

ن�سان  ن�سانية �لتي Áكن �أن تعيد لالإ �لنõعة �لإ

�لعربي �ملقهور بع�سا من �إن�سانيت¬ �ملهدورة؟ 

أل�سنا �ليوم بحاجة �إىل ومي�ص �إن�ساين جديد  �

ن¶مة �لÎبوية  يبدد �ل¶الم �لòي تفر�س¬ �لأ

أ�سÄلة  أ�سÄلة و� �لعربية على �لقلوب و�لعقول؟ �

كثرية Áكن لنا �أن نطرحها يف و�قعنا �لÎبوي 

ن�سانية ويف �سوء  و�لثقايف يف �سوء �لنõعة �لإ

غريها م̀`````ن �حلركات �لفكري̀`````ة �لتي دفعت 

�لعا⁄ �إىل قمم ح�سارية �ساflة؟

1- Vedrin H., Les philosophies de la renaissance, PUF, Paris, 1971. 
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وىل عام 1944، حني فتحت  �ساف̀`````ر �سليمان �لعي�سى �إىل �لع̀`````ر�¥ للمرة �لأ

�سكندرونة،  أبو�بها للط̀`````الب �ملهاجرين من لو�ء �لإ »�لبعث̀`````ات �لعربية« هنا∑ �

أ�سها د�ر �ملعلمني �لعالية. و�أحلقتهم مبوؤ�س�ساتها �لتعليمية، وعلى ر�

ع̀`````ن هò� �حلدç يكتب �ل�ساعر ع̀`````ام1999 يف ر�سالة �إىل �سديق عر�قي 

�سطر: هò√ �لأ

»...قبل خم�سة وخم�سني عام̀`````اً ي�سل فتى م�رشد من لو�ء �إ�سكندرون �إىل 

أنفق يومني كاملني يف عربة بائ�سة يف »قطار �ل�رش¥ �ل�رشي™«،  بغد�د، بعد �أن �

.≥°ûeO á©eÉL ‘ á«HÎdG IPÉà°SCGh IóbÉfh áÑjOCG

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

(1)¥Gô©dGh ≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S

¢†«HCG áµ∏e .O¢†«HCG áµ∏e .O

❁
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و�لطري̀`````ف �أن هò� �لقط̀`````ار- �ل�سلحفاة ما 

يõ�ل يحتفß بلقب �ل�رشي̀`````™، –مل¬ �لعربة 

�لبائ�سة م̀`````ن حلب �إىل عا�سمة �لر�سيد، عن 

أ�سه̀`````د �أن �لفتى عانى يف  طري̀`````ق �ملو�سل. و�

ه̀`````ò√ �لرحلة من �سنو± �مل�سقة و�لعò�ب ما 

أية رحلة �ساء ل¬ قدر√ �لقا�سي �أن  ⁄ يعان¬ من �

ن.. Bيقوم بها حتى �ل

وىل. كنا قافلة �لت�رشد �لأ

وت�سمن̀`````ي �لبعثاتo �لعربية بني جناحيها 

م™ عدد من رفاقي �مل�رشدين �لòين يبحثون 

عن مكان يتابعون –�سيلهم في¬،

�سكر�ً للبعثات �لعربية وللعر�¥.

ويف �لي̀`````وم �لت̀`````ايل، �أكون طالب̀`````اً يف د�ر 

�ملعلمني �لعالية

ن-«. Bبية �لÎكلية �ل-

وطو�ل فÎة در��ست¬، كانت حياة �ل�ساعر 

يف »�لعالية«، حمور عالقت¬ بالعر�¥.

يف »�لعالية« �لتقى �سليمان �سديق¬ وزميل¬ 

يف �ل�سعر و�لدر��سة بدر �ساكر �ل�سياب. وعن 

هò� �للقاء، يكتب يف �لر�سالة نف�سها:

»...عل̀`````ى ب̀`````اب د�ر �ملعلم̀`````ني �لعالي̀`````ة، 

أن�سودة �ملطر«،  ألتق̀`````ي »� ول، � ومن̀`````oò �ليوم �لأ

ألتقي �لفتى �ل�سام̀`````ر �لنحيل مثلي، �لقادم  �

أب̀`````ي �ÿ�سيب، بدر �ساكر  من �لب�رشة، من �

�ل�سياب، ويف �ل̀`````د�ر نو��سل رحلة �لدر��سة، 

و�ل�سعر، و�حلب، و�لن�سال.

بدر يطارد ب�سعر√ �جلميالت، وكن فعاًل 

جميالت:

o∫ nõ````````````̀ nZ √ oDƒ````````̀∏````````̀e mô`````̀©`````̀ p°`````̀T o¿Gƒ`````````````````̀jO

oπ```̀≤```̀à```̀æ```̀j näÉ`````````````H iQGò``````````̀©``````````̀dG Ú```````̀H

ÊGƒ````````̀jO oâ`````ë`````Ñ`````°`````UCG »```̀æ```̀à```̀«```̀d É``````̀j

p¿É```````K  ¤EG  mQó```````°```````U  ø```````e  o∫É`````````̀à`````````̀NCG

أ�سي، �أكل  أن̀`````ا �أطارد حلماً عربي̀`````اً يف ر� و�

أك̀`````ن بعيد�ً عن  أنن̀`````ي ⁄ � � o±Îعم̀`````ري. و�أع

�جلمال و�جلميالت:

mIƒ```̀£```̀N  ...π``````````̀c  ‘  oQGO  É`````̀j  É```̀¡```̀d  n¢````̀ù````̀«````̀ dCG

? oÜô````̀≤````̀dGh oó```©```Ñ```dG √ nó````æ````Y ihÉ```°```ù```J l∫É````«````N

.. kÉ`````````````````̀eƒ`````````````````̀j râ`````````````````````````̀ nØ`````````````````````````̀ nb nh É```````````̀æ```````````̀g

.. râ``````````````````````````````̀Kó``````````````````````````````̀– ∑É`````````````````````````̀æ`````````````````````````̀g

oÜQó`````dGh oÜQó`````̀ dG ≈`̀≤`̀à`̀dG É``̀Ÿ .. râ`̀ª`̀ °`̀ù`̀à`̀HG É`̀æ`̀g

: kÉ``ª``à``ª``à``e ,π```̀«```̀ª```̀÷G ô``̀¨``̀ã``̀dG n¢```̀û```̀©```̀JQG É``̀æ``̀g

oÖ°ùM  iƒ¡dG  oÖ r°ù nM  ..zÒ``ÿG  ìÉÑ°U{  ∞°üæH

❁				❁				❁

�أحالمنا يف بد�ية �لوهè و�لعنفو�ن....

وبغ̀`````د�د –نو على �أحالمن̀`````ا، وتفتí لنا 

ذر�عيها، وتقول:

!¿É```̀«```̀à```̀Ø```̀dG É`````̀¡`````̀jCG ..≥`````̀jô`````̀£`````̀dG »`````̀g √ò```````̀g

...¿É``````````````̀ë``````````````̀jô``````````````̀dG ≈`````````̀∏`````````̀Y Iƒ````````````£````````````N

...ô`````````̀ª`````````̀÷Gh ∑ƒ``````̀°``````̀û``````̀dG ≈`````̀∏`````̀Y ö``````̀û``````̀Yh
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..á```̀é```̀ q∏```̀ odG  ‘ á``̀°``̀†``̀¨``̀dG  É```̀fQÉ```̀ª```̀YCÉ```̀H  »```̀≤```̀∏```̀ ofh

..¿Éeõ¡ oj ’ ¿Gò∏dG ¿GôMÉ°ùdG ¿Gò≤æŸG Éæd ≈≤Ñjh

zô``````̀©``````̀°``````̀û``````̀dGh tÖ``````````````````̀◊G :É`````````̀æ`````````̀d ≈``````̀≤``````̀Ñ``````̀j

هò√ �ل�سد�قة �لفريدة ��ستمرت �سنو�ت 

طويلة بعد عودة �سليم̀`````ان من �لعر�¥، على 

 ç�سكل ر�سائ̀`````ل ي�سجل فيها �ل�ساعر�ن �أحد�

حياتهما; و�أعمالهما �ل�سعرية حتى غاب بدر 

عن �حلياة.

وقد فق̀`````د �سليمان تل̀`````∂ �لر�سائل لدى 

�نتقال¬ من حلب �إىل دم�سق موجهاً �أول للغة 

ذ�عة  أن̀`````¬ �غتنم هò√ �ملنا�سبة لإ �لعربية، �إل �

�سع̀`````ر �ل�سياب يف �سورية ع̀`````ن طريق تكليف 

أح̀`````د �ملدر�سني �ملخت�سني بكتابة در��سة عن  �

�سعر �ل�سياب، و�إدر�جه̀`````ا يف كتاب �ملطالعة 

للثالå �لثانوي.

أ�س̀`````ار �إىل ذل̀`````∂ �ل�سحفي ح�سان  وق̀`````د �

ع̀`````õت، يف مقال ل¬ ن�رشت̀`````¬ �إحدى �ل�سحف 

�ل�سورية بقول̀`````¬: »... و�سليمان �لعي�سى بقي 

ينف̀`````ï من روح̀`````¬ يف مناه̀`````è �لتعليم، وكان 

ل¬ �لف�سل يف �إدخ̀`````ال �ل�سياب �إىل مناهجنا 

�لتعليمي̀`````ة وفاء ل�سد�قة ربطت¬ ب¬ يف بغد�د 

ونõوع̀`````اً �إىل Œديد و�بت̀`````كار يف �لق�سيدة 

�لعربية �Bمن ب¬ يف �سعر �ل�سياب...« .

لقد لق̀`````ت تل∂ �لبادرة هجوم̀`````اً عنيفاً 

أنها �سجعت �لتقدميني  من �ملحاف¶̀`````ني، �إل �

عل̀`````ى �إجر�ء مõيد م̀`````ن �لدر��سات عن �سعر 

�ل�سي̀`````اب ون�رشها، �أذكر منه̀`````ا �لكتاب �لòي 

.òÄفت¬ �ل�سيدة نبيلة �لرز�ز حينqأل �

أي�ساً �لتقى �سليمان �لعي�سى  يف »�لعالية« �

دباء �أذكر منهم �أحمد  ديبات و�لأ عدد�ً من �لأ

قا�سم �لفخري، �لòي ��ستمرت �سلت¬ بال�ساعر 

ف̀`````Îة طويلة بعد تخرجهم̀`````ا. وقد كتب �أول 

ول  در��سة ن�رشت ع̀`````ن �سليم̀`````ان وديو�ن¬ �لأ

»م™ �لفجر« يف ‹لة »�لر�سالة« �لقاهرية يف 

 �قتطف منها:
(2)

ثالç حلقات

»...يف �سالة �ل�سÎ�حة يف د�ر �ملعلمني 

�لعالية ببغد�د، كانت عيون �لطالب منجòبة 

�إىل فتى جال�ص وحد√. كانو� يحدقون �لن¶ر 

ب̀`````¬ ثم يتهام�س̀`````ون فيما بينه̀`````م حتى ر�بني 

أن̀`````¬؟ فقالو� -وملوؤهم  �أمر√. ف�ساألتهم ما �سا

عج̀`````اب- ه̀`````ò� فت̀`````ى نابغة م̀`````ن لجÄي  �لإ

�سكندرون̀`````ة) رحمه̀`````ا �هلل، وه̀`````و �ساعر  (�لإ

جبار. فõ�د �هتمامي ب¬، وتاأملت¬، فاإذ� �ساب 

هõيل �جل�سم، كليل �لب�رش، ي�س™ على عيني¬ 

من¶̀`````ار�ً ل يالئم �سباب¬ �لغ�ص. ون¶رت �إىل 

عيني¬ فبدتا �أول وهل̀`````ة زجاجيتني زرقاوين 

خابيتني ل تعرف̀`````ان �ل�ستقر�ر. فلما �أنعمت 

�لن¶̀`````ر ملحت م̀`````ن ور�ئهما بريق̀`````اً عميقاً ⁄ 

ت�ستط™ �لن¶ارة ول ق�رش �لن¶ر �إخفاء√.

ذلكم هو �سليمان �لعي�سى �ساعر �ل�سباب 

�لرقي̀`````ق و�ساعر �لفت̀`````وة �لعربية بحق. ذلكم 

أذ�بت¬  هو �سليمان �لòي �سهرت̀`````¬ عو�طف¬ و�
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ماB�سي هò� �لوطن �ملتالحقة، �سليمان �لòي 

يقول:

»```````MhQ  QÉ```````°```````ü```````Y E’G  ‘  oâ``````̀«``````̀≤``````̀dCG

»`````Mhô`````L »````̀Ñ````̀∏````̀b ø```````̀e â````̀«````̀≤````̀°````̀Sh

iƒ`````̀¡`````̀dG ná```````̀«```````̀æ```````̀ZCG oâ`````̀ °`````̀ù`````̀d É``````````````̀fCG

z pí````̀«````̀ Hò````̀ dG pπ``````````````̀e C’G oá``````̀Nö``````̀U π``````̀H

ويف »�لعالية« در�̀`````ص �ل�ساعر على �أيدي 

أ�سات̀`````òة كب̀`````ار. �ساأذكر منه̀`````م �لدكتور عبد  �

�لعõيõ �ل̀`````دوري، �ملوؤرñ �ل�سهري، �لòي �أهد�√ 

�سليمان �إحدى ق�سائد√ عام 1946م.

و�ملنا�سب̀`````ة -كما تب̀`````ني يل فيما بعد- �أن 

أ�ست̀`````اذ �لتاريï �لعربي-  �لدكتور �ل̀`````دوري، �

�سالمي، كلqف �لط̀`````الqب، وفيهم �سليمان،  �لإ

كتاب̀`````ة ر�سالة حول �حلقب̀`````ة �لعبا�سية. وكان 

BنòÄ يف عنف̀`````و�ن حما�ست¬ �لقومية،  �ل�ساعر �

لòل∂ طغ̀`````ى على ر�سالت̀`````¬ �لتنديد باملجال 

�لرحب �لòي فتحت¬ تل∂ �حلقبة لل�سعوبية، 

Bثار هò� �لتي̀`````ار �ÿطرية يف وحدة �لدولة  و�

�لعربية.

وعلى هام�ص نقا�ص �مل̀`````وؤرñ �لكبري لتل∂ 

�لر�سالة �أهدى �إلي¬ �سليمان ق�سيدت¬ بعنو�ن: 

بيات: »ما�ص وحا�رش«، ومنها هò√ �لأ

ÊÉ```̀«```̀H  oäô``````````````̀YCG  GPEG  »````̀æ````̀ª````̀ o∏````̀ nJ  ’

p¿G qô````````````̀◊G n»````̀Ñ````̀∏````̀b ø``````̀e mäÉ```````°```````û``````` nY nQ

»``æ``Yó``a  IÉ````̀«````̀◊G  nÊhO  rä nô``````̀ pé``````̀ oM

p¿É``````̀ qà``````̀Ø``````̀ dG É````̀¡````̀Ø````̀«````̀£````̀H ≈```````̀ qæ```````̀¨```````̀JCG

oAGô```̀ª```̀◊G n…ó```̀«```̀ °```̀TÉ```̀fCG â```̀bõ```̀e É`````̀ÃQ

ÊÉ````````````WhCG ø```````̀Y Oƒ`````̀«`````̀≤`````̀dG n¢````̀†````̀©````̀ H

 √òأن¬ ⁄ ين�ص �أن ي�سري يف هام�ص ه عل̀`````ى �

أنها تت�سمن   �لق�سيدة، ح̀`````ني ن�رشه̀`````ا، �إىل �

ن¶̀`````رة Xامل̀`````ة للع�̀`````رش �لعبا�س̀`````ي، �لع�رش 

�حل�ساري �لع¶يم، �أمالها �ندفا´ �ل�سباب. 

وبديهي �أن �ل�ساعر Œاوز هò√ �لن¶رة فيما 

بعد.

 sل oألقى �سليمان ج أي�س̀`````اً، � ويف »�لعالية« �

أ�ساتòت¬،  �إلي¬ زم̀`````الوؤ√ و� ق�سائد√ و��ستم̀`````™ 

أي�ساً �لرجال �لر�سميون،  ورمب̀`````ا ��ستم™ �إلي¬ �

كما حدç حني �ألقى ق�سيدة يف حفلة �ملولد 

�لنب̀`````وي، وكان �لو�سي على �لعر�ص و�لوزر�ء 

ب̀`````ني �مل�ستمعني. وقد كادت تل̀`````∂ �لق�سيدة 

توؤدي �إىل طرد√. فقد قال فيها مب�رش�ً بالثورة 

على �حلكم �مللكي:

É`̀jÉ`̀ë`̀°`̀†`̀dG Ö``̀∏``̀b ¿hö```̀ü```̀ r©```̀ nj ø```̀Ÿ π```̀b

QGRh C’Gh  , pQhö```````````̀û```````````̀ dG  q∞`````````̀cCÉ`````````̀H

√ò`````g º```̀µ```̀ ∏```̀Ñ```̀b ø```````̀e É```````̀fhõ```````̀Z ó```````̀b

pQÉ````̀ã````̀j E’Gh π``̀Ñ``̀æ``̀dÉ``̀H ø```µ```dh , n¢``````````̀VQ C’G

kÉ```̀HQ ¢```````̀VQ C’G ‘ oó````jó````◊G π``̀¶``̀j ø```̀d

pQGò````````````````f E’Gh ,ó````̀«````̀Yƒ````̀dÉ````̀H kÉ````̀ª````̀cÉ````̀M

lÖ``̀«``̀¡``̀d  êÉ`````̀Lõ`````̀dG  ‘  z oâ````̀jQÉ````̀Ø````̀©````̀dG{

! pQGò`````````̀M , sø``````̀ og nQÉ``````̀é``````̀Ø``````̀fG pQGò``````̀ë``````̀a

oπ``̀°``̀ù``̀¨``̀J ká```̀ °```̀VÉ```̀Ø```̀à```̀fG ≈````̀°````̀û````̀NCG É`````````̀fCG

pQÉ`̀©`̀dGh  iP C’G  ø`̀e  kÓ°ùZ  z¢`̀ShOô`̀Ø`̀dG{
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ولك̀`````ن عمي̀`````د »�ل̀`````د�ر« �لدكت̀`````ور خالد 

�لها�سم̀`````ي رف�̀`````ص طرد طال̀`````ب يف �لبعثات 

�سكندرون �ل�سليب. �لعربية، ومن لو�ء �لإ

وحني تخ̀`````رê �سليم̀`````ان يف د�ر �ملعلمني 

عه̀`````ا بق�سيدة من  sلعالية ع̀`````ام 1947م، ود�

�أجمل �سعر√ �لوجد�ين، يقول مطلعها:

oÖcôdG  ôØ°ùdG  ≈∏Y  ≈``ahCG  ó`̀bh  »æ«∏°S

? oÜ rò````̀ nY  º``̀ o∏``̀ oM  ΩCG  QGO  É``̀j  ≈`̀°`̀†`̀e  ΩÉ````̀YCG

قل،  أبياتl منها على �لأ أو � هò√ �لق�سيدة، �

حف¶تها �أجيال من طالب �لد�ر �لòين جاوؤو� 

أنها تعبري �سعري  بعد �ل�ساعر، ورددتها على �

ناجí عن Œربة م�سÎكة.

⁄ يõر �سليمان �لعر�¥ �إل يف عام 1969م 

�أي بع̀`````د �ثنني وع�رشين عام̀`````اً من تخرج¬، 

دباء  وكان ذل̀`````∂ مبنا�سبة �نعق̀`````اد موؤ“ر �لأ

�لعرب يف بغد�د.

ولكن بغ̀`````د�د ⁄ تبعد عن وجد�ن¬، خالل 

طال¥، من خالل ر�سائل  تل∂ �لفÎة، على �لإ

أينا- �سدق̀`````اء وكتاباتهم -كما ر� �لõمالء و�لأ

. عل̀`````ى �أن �لفر�سة �لكÈى للقائ¬ �لوجد�ين 

م™ �لعر�¥ ج̀`````اءت عام 1958 مبنا�سبة عيد 

�لوحدة ب̀`````ني �سورية وم�رش يف عهد �لرئي�ص 

جمال عب̀`````د �لنا�رش، و�ملدq �لقومي �لòي بل≠ 

�لعر�¥ و“ث̀`````ل يف ثورت¬ على �لن¶ام �مللكي، 

تل̀`````∂ �لثورة �لت̀`````ي كان يتوق™ له̀`````ا �أن ت�سري 

بالعر�¥ نحو وح̀`````دة ثالثية Œم™ بين¬ وبني 

�سورية وم�رش.

¬، و�نطلق  nيف �سوري̀`````ة �أوج êبل̀`````≠ �لبتها

 �حلدç بكل م̀`````ا Áل∂ من 
q
�ل�ساعر يحي̀`````ي

ذ�عة، و�ل�سحافة، ول �سيما يف  ق̀`````وى، يف �لإ

تل∂ �لق�سيدة �لتي كتبها يومn �إعالنp �لثورة، 

14 “وز 1958، بعنو�ن »بغد�د “õ¥ �لقيد«، 

و�لتي يقول فيها:

p¥É`````æ`````©`````dG pπ````````̀ nÑ````````̀ ob ≈`````∏`````Y … qó````````̀ o°````````̀T

»``̀bÉ``̀«``̀à``̀ °``̀TG i nh rô`````````````̀j ø````∏````a … qó``````` o°```````T

ó```̀©```̀H , pâ`````````````````````̀fCG …ò````````````̀g oOGó``````````̀¨``````````̀ H

pp¥É```̀Ø```̀ u°```̀ü```̀ dG pÖ```````̀ oé```````̀ o◊Gh , pâ```̀ª```̀ °```̀ü```̀ dG

, nOhó```````̀ °```````̀ù```````̀dG o™`````̀∏`````̀à`````̀≤`````̀J oOGó``````````̀¨``````````̀H

pp¥Ó`````````̀£`````````̀fG  ‘  mô````````é````````a  o∞``````````````````````̀dCGh

وقد تب™ ه̀`````ò√ �لق�سيدة ق�سائد عديدة 

ت�سري �إحد�ها وهي بعنو�ن »�لديو�ن �ل�سجني« 

�إىل �أن دو�وي̀`````ن �ل�ساع̀`````ر كانت ‡نوعة من 

دخول �لعر�¥ يف �لعه̀`````د �لبائد، �ساأنها �ساأن 

كل كلمة حرة تن�رش يف �لوطن �لعربي.

 ،òم̀`````ور يف �لع̀`````ر�¥ بعدئ و�ختلط̀`````ت �لأ

وŒاذبت¬ تي̀`````ار�ت م�سبوه̀`````ة، و�سالت دماء 

كث̀`````رية. ور�أى �سليم̀`````ان يف تل̀`````∂ �لنقالبات 

و�لتقلبات هجوم̀`````اً على �لوح̀`````دة �لعربية، 

أ�سب¬ ما يكون  وتعطياًل لدور بغد�د �لقومي، �

بهجوم هولكو على بغد�د، �لòي �أدى بالوطن 
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�لعربي �إىل �لتمõ¥ و�لنحطاط خالل قرون 

طويلة، فارتف™ �سوت¬ مندد�ً ومنòر�ً.

تقول ق�سي̀`````دة »�سمر�ء �سحر�ئي«، �لتي 

�أهد�ها يف 29 ني�سان 1959 �إىل بغد�د �لتي 

تعر± كيف تغ�سل �لعار وتهõم »�لتتار«:

p¬`̀ pJÉ`̀Ñ`̀ næ`̀ nL ‘ A»`̀°`̀†`̀ oj ..¥Gô```©```dG º`̀°`̀SÉ`̀H

oô```̀≤```̀°```̀TCG ≈```æ```ã```ŸÉ```H oìô``````````̀Áh , ló`````̀ r©`````̀ n°`````̀S

»à¡ÑéH  nñƒ`̀ª`̀°`̀û`̀dG  nìô````̀÷G  oí``°``ù``eCG  ’

oô`̀Ø`̀ r°`̀†`̀ oj »``̀MGô``̀L ø``̀e …QÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀fG oQÉ````Z

kGô`̀LÉ`̀æ`̀N z oQÉ``̀à``̀à``̀ dG{ É``̀¡``̀ oYQõ``̀j oOGó```¨```H

o pÈ``` r°```ü``` nJh p¬````̀d E’É````̀c oâ``̀ oª``̀°``̀ü``̀Jh  , kÉ````````̀eOh

räô`````̀›R  É````̀e  GPEG  kÉ````̀eƒ````̀j  É````̀¡````̀ nà````̀a nô````̀ nYCG

oô```̀›õ```̀J nΩƒ````````̀j ¿É``̀«``̀¨``̀£``̀ ∏``̀ d oπ``````̀jƒ``````̀dG

كما تق̀`````ول ق�سيدة »�سيحة �لرو�د« �لتي 

أن�سدها يف مهرجان �لكو�كبي يف �لقاهرة يف  �

أيلول 1959: � 5

É````````̀ nŸ C’Gh QÉ````̀æ````̀dG  s»``̀à``̀Ø``̀ °``̀T  ‘ oâ```̀∏```̀ª```̀ nM

Éª og ..º«¶©dG ∞MõdG ‘ n…ÉMÉæL Éªg

?¬`̀¶`̀bhCGCG  …Qó°U ‘ p∂ oMôL .. oOGó`̀¨`̀H

É``̀e n sö``̀†``̀dGh ní``̀ rØ``̀∏``̀dG pâ`̀æ`̀µ`̀d oäCGó`````̀g ƒ```̀dh

GhCGó````̀g É``̀e  ..¿Gó```̀«```̀ŸG  ¤EG  ¿ƒ`̀≤`̀HÉ`̀ °`̀ù`̀dG

Éª oé t∏dGh  ìhô`̀dG  ¢†©H  nπ«ÿG  Gƒëæª«d

ká`̀à`̀eÉ`̀°`̀U  ™`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ¥ó```J  z∫ƒ``Ñ``£``dG  tΩCG{

!Éª n°ù nb Ég oQó°U …ƒ£j .. pâª°üdG náYhQ Éj

ÉæJƒë°üH  ,iÈ``̀µ``̀dG  Ió`̀Mƒ`̀dÉ`̀H  oâ``̀æ``̀eBG

Éª og º«¶©dG ∞MõdG ‘ …ÉMÉæL Éª og

نهاي̀`````ة  �لقوم̀`````ي يف   tمل̀`````د� كان   �ò`````̀هك

�ÿم�سيني̀`````ات، وكان �لع̀`````ر�¥ �ل�ساحة �لتي 
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�سهدت �أكÈ معارك̀`````¬. و⁄ يق�رش �ل�ساعر يف 

�لتعبري عن¬ و�ل�سري يف طليعت¬.

يف �ل�ستينيات �نف�سمت عر� �لوحدة بني 

أ �ملد �لقومي بالنح�سار،  �سورية وم�رش، وبد�

وترنsح̀`````ت �لعالقات ب̀`````ني �سوري̀`````ة و�لعر�¥ 

وتباع̀`````د�ً، وجاءت هÁõ̀`````ة حõير�ن  تقارباً 

1967 �ملوجع̀`````ة لت�سي̀`````ب �ل�ساع̀`````ر بخيبة 

أبناء جيل¬، وŒعل̀`````¬ يتحول �إىل  كب̀`````رية �إز�ء �

�لكتابة لل�سغ̀`````ار، علsهم ي�ستطيعون �ل�سمود 

Bباوؤهم، ويتقدمون حيå تر�ج™  حيå �نه̀`````ار �

�أ�سالفهم.

 nب
وخالل كتابات̀`````¬ �لكثرية لل�سغ̀`````ار، د�أ

�سليم̀`````ان على نقل Œربت¬ له̀`````م، وتعريفهم 

�أعينهم على   í`````̀بتاريخه̀`````م و�أر�سه̀`````م، وفت

–قيق̀`````¬  ي�ستطيع̀`````ون  �لòي̀`````ن  �مل�ستقب̀`````ل 

بجهودهم.

دباء �لعرب  ̀`````د موؤ“ر �لأ pق oو�ساد± �أن ع

�لعا�رش يف بغد�د ع̀`````ام 1969. فõ�ر �سليمان 

�لعر�¥ به̀`````ò√ �ملنا�سبة بع̀`````د �ثنني وع�رشين 

ألq يلقي  عاماً على مغادرت¬ ل¬. وكان قد قرر �

ن يõور  ق�سيدة في¬، ولكن �حلن̀`````ني �ساق¬ لأ

»�ل̀`````د�ر« �لتي در�ص فيها زي̀`````ارة �رشية، وكان 

��سمها قد –̀`````وqل �إىل كلية �لÎبية، ويتجول 

يف حديقته̀`````ا ويجل�ص على �ملقاعد �لتي كان 

يجل�ص عليها م™ رفاق¬.

د �سليمان  qكريات، ج̀`````دòدد �ل`````̀Œ ™`````̀وم

ألقاها يف ود�´ �لد�ر بق�سيدة  �لق�سيدة �لتي �

ألقاها يف �لقاعة  من نف�ص �لبحر و�لقافية، و�

نف�سه̀`````ا �لتي كان يلقي فيه̀`````ا ق�سائد√ وهو 

طالب. يقول يف مطلعها:

tÖ``◊G  p™```̀ ncÒ```̀ rd nh  ,QGO  É``j  »àØ°T  …ò``̀N

oÜ ró``̀ o¡``̀dG á`̀©`̀eó`̀dÉ`̀H ÜÉ`̀Ñ`̀ dG ó`̀æ`̀Y º`̀ q∏`̀°`̀ù`̀j

أي�ساً �أن �لع̀`````ر�¥ كان يويل يف  و�س̀`````اد± �

طفال.  تل∂ �لفÎة �هتماماً خا�ساً لثقافة �لأ

أن�ساأ »د�ئرة ثقافة �لطفل«، فارتاح  وكان قد �

�ل�ساعر للتعاون معها بالكتابة يف ‹لتها �لتي 

–مل ��س̀`````م »‹لتي« ون�رش بع�̀`````ص موؤلفات¬ 

طفال على يدها، ومنها م�رشحية »�لقطار  لالأ

خ�̀`````رش« �لتي –كي ق�س̀`````ة ‹موعة من  �لأ

طفال يخرجون من بغد�د -م�رش¥ �لوطن  �لأ

قطار �لعربية قطر�ً،  �لعربي- ويطوف̀`````ون �لأ

قطر�ً، في�سلون �أق�سى �ملغرب، ويعودون من¬ 

�إىل نقطة �نطالقهم.

ع̀`````الم يف �لعر�¥  وقد عم̀`````دت وز�رة �لإ

�إىل تكلي̀`````ف �ملو�سيقي �للبناين، �لدكتور وليد 

غلمي̀`````ة بتلحني م�رشحية »�لقطار �لأخ�رش«، 

طفال على غنائها، ثم باإخر�جها  وتدريب �لأ

أ�سطو�نات و�أ�رشطة م�سجلة  يف �ليونان على �

أثينا �لفيالرمونية. � �Îبالتعاون م™ �أورك�س

كما قامت د�ئ̀`````رة ثقافة �لطفل بطباعة 

لعب̀`````ة و�سعها �سليمان للنا�سÄني بعنو�ن »لعبة 

ذكي̀`````اء«، بغر�ص تعري̀`````ف �لنا�سÄة باأعالم  �لأ
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�أمتهم يف جمي™ �مليادي̀`````ن �لثقافية; ووزعت 

ه̀`````ò√ �لت�سجيالت و�ملطبوع̀`````ات على نطا¥ 

طفال« وهو  و��س™، ون�رشت كتاب »�ملتنبي و�لأ

م�سل�سل يف �ثنتي ع�رشة حلقة.

وتتال̀`````ت بع̀`````د ذل̀`````∂ دع̀`````و�ت �ل�ساعر 

دبية و�لثقافية �لتي  حل�س̀`````ور �ملهرجانات �لأ

حر�ص �لعر�¥ على �إقامتها ب�سورة منت¶مة 

كمهرج̀`````ان �ملرب̀`````د يف بغد�د و�لب�̀`````رشة، �أو 

بح�سب �ملنا�سبات كمهرجان �ل�سياب بالب�رشة 

عام 1971، ومهرجان �ملتنبي يف بغد�د عام 

1975، ومهرجان �لطفولة يف جامعة �لب�رشة 

يف �أو�خر �ل�سبعينيات على ما �أذكر.

وق̀`````د �أوح̀`````ت ل¬ زي̀`````ارة �لب�̀`````رشة و�سط 

�لعرب (خالل مهرج̀`````ان �ل�سياب) �أحد �أهم 

كتب¬ �ل�سعري̀`````ة وعنو�ن¬ »�أغني̀`````ة يف جõيرة 

�ل�سندباد«. وه̀`````و ي�سم و�سفاً �سعرياً جمياًل 

لهò√ �لبقعة من �لوطن، وق�سيدة مهد�ة �إىل 

�لعر�¥، و�أخرى �إىل �سديق¬ �لر�حل �ل�سياب، 

عالم �لòين عا�سو� و�أبدعو�  وحو�ر�ت م™ �لأ

 ،ßليل بن �أحمد، و�جلاحÿ� :لبقعة� √òيف ه

�سمعي، و�أبي نو��ص. و�لأ

يق̀`````ول �ل�ساعر يف �لق�سي̀`````دة �ملهد�ة �إىل 

�لعر�¥:

..ø```````̀jó```````̀dÉ```````̀ÿG CÉ````````̀aô````````̀e É````````̀j n∂````````̀ oà````````̀«````````̀JCG

? r¥Gô`````````````̀YÉ`````````````̀j kGó```````````̀«```````````̀L Êô```````````````̀cò```````````````̀JCG

oô`````̀£`````̀≤`````̀j kÉ```````````````````̀eO kÉ```````````̀eƒ```````````̀j n∂``````````̀à``````````̀«``````````̀JCG

(3) oÎ````````````````̀ rÑ````````````````̀ oj  m⁄CG  Ó````````````̀H  kGó``````````````̀¡``````````````̀eh

É```̀æ```̀g  …QGOh  kGó````````````̀jö````````````̀T  kGó````````````̀jö````````````̀T

..∑É``̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀ ```̀æ``̀g  …QGOh

ويقول يف ق�سيدة »تعالn يا بدر«:

É```æ```à``` s«``` p°```û``` nY É`````æ````` rc pQÉ`````°`````T , oQó```````````̀H É``````j n∫É``````©``````J

oÈ`````̀ÿG ∂``````̀fGƒ``````̀jO ø```````̀eh oå``````̀jó``````̀◊G n∂````̀æ````̀Y

ká```̀°```̀Tƒ```̀°```̀Th π```̀î```̀æ```̀dG äÉ```````̀H nò```````̀ nY ø`````̀e n∫É`````̀©`````̀J

oô```̀ª```̀≤```̀dG  oπ`````̀Mô`````̀j  É```̀¡```̀æ```̀Y  ìGQ  má`````̀aö`````̀T  ø`````̀e

(4)¬```````̀H ±ƒ````̀£````̀f k’É`````̀ã`````̀“ o≥``````̀aó``````̀dG qô````̀é````̀–

oô```̀é```̀◊G √ nQGö````````````````̀ SCG Ê pô````̀WÉ````̀ °````̀û````̀ oj …ó`````````̀Mh

kIÌ`````̀©`````̀Ñ`````̀e kÉ`````````````fÉ`````````````◊CG ∂``````̀ tª``````̀∏``````̀f É`````̀æ`````̀Ä`````̀L

oô`````````̀KCG  É```̀¡```̀°```̀†```̀Ñ```̀f  ø``````̀e  mIô```````̀ né```````̀ ræ```````̀ nM π``````̀c  ‘

Bخ̀`````ر هò√ �للق̀`````اء�ت على ما  وق̀`````د كان �

ألقى �ل�ساعر ق�سيدة  يبدو عام 1980، وفي¬ �

بعنو�ن »بغد�د... هòي حكاياتي«، تقول بع�ص 

أبياتها: �

ió```````` nf nh kIô````̀ª````̀L »``̀HÉ``̀Ñ``̀ °``̀ T o¥Gô``````̀©``````̀dG ≈``̀≤``̀ °``̀S 

Gó``` n¡``` s°```ù```dGh sÖ```````̀◊Gh ,É```Ñ``` u°```ü```dG ¬````«````dEG rπ````ª````MG

É``̀¡``̀ë``̀à``̀aCG  CG  ..»````̀JÉ````̀jÉ````̀µ````̀M  …ò``````̀g  oOGó``````¨``````H

GO oó``````` oL ,É``̀¡``̀ o°``̀†``̀Ñ``̀f kÉ``̀ °``̀†``̀Z ? p∂``````̀«``````̀YGQP ≈``̀ ∏``̀Y

râ```̀Mô```̀H É``````̀eh ,…Oƒ`````````̀Y ‘ oÖ```̀«```̀°```̀û```̀dG C’ CÓ`````````̀J

Gó```̀≤```̀JG  »``````̀eO  ‘  kÉ````̀æ````̀◊  ó```̀FÉ```̀°```̀ü```̀≤```̀dG  ¤hCG

≈``̀ë``̀ o°``̀V  äGP  oOGó``````¨``````H  É`````̀j  â```̀Ä```̀L  kGOö``````û``````e

É``̀ë``̀ nÑ``̀ n°``̀S má```̀Mƒ```̀Hò```̀e m¢```̀ü```̀ n°```̀ü```̀ oZ ≈``̀ ∏``̀Y kÓ```̀Ø```̀W
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É`̀æ`̀g oâ`````̀«`````̀“QGh ,»```̀ª```̀∏```̀ oMh ,»```̀ª```̀à```̀ oj oâ``̀∏``̀ª``̀M

É``̀æ``̀Wƒ``̀dGh π```````̀g C’G pâ```̀æ```̀ oc ..∂``````̀«``````̀YGQ pP ≈``̀∏``̀Y

و–لq �لقطيعة...

يق̀`````ول �لدكت̀`````ور حا” �ل�سك̀`````ر -�لناقد 

�ملع̀`````رو±- يف مقدم̀`````ة دي̀`````و�ن  �لعر�ق̀`````ي 

»ثمالت1« �لòي ن�رش لل�ساعر عام 1997 يف 

�سنعاء، ما يلي:

»...مت̀`````ى تعرف̀`````تo على �سع̀`````ر �سليمان 

ن على وج¬ �لدقة،  Bلعي�س̀`````ى؟ ⁄ �أعد �أذكر �ل�

ي �سبانا  qòلكن¬ كان يف »ق�سائ̀`````د عربية« يغ

ومر�هقتنا باندفا´ عجيب حلب هò� �لوطن 

د كالتابوت بني �ملحيط و�ÿليè. وكان  qملمد�

نnد�ً يف حو�ر �ملتنازعني حول عروبة  nسعر√ �س�

�لوطن، حت̀`````ى دخل �سمن �ملمنوعات ر�سمياً 

يف مرحلةm من �نق�سام �ملجتم™ و�حÎ�ب¬..

م̀`````ة، يف  �نت�سار�تها  �ق̀`````Îن �سع̀`````ر√ بالأ

�لقليل̀`````ة، وخòلناته̀`````ا �لعدي̀`````دة، و�أحالمها 

¬ ببغد�د،  pدر��ست oلك�س̀`````رية. وكانت ذكري̀`````ات�

وزيار�ت̀`````¬ �ل�سعرية �لتالية له̀`````ا، تõيد√ قرباً 

منا..«.

هò� ه̀`````و �لو�س̀`````™ يف �لو�ق̀`````™. لòل∂ ⁄ 

ت�ستط̀`````™ �سنو�ت �لقطيعة �لتي بد�أت منò ما 

يõيد على �لعقدين، �أن تطفÅ تل∂ �مل�ساعر، 

وتن�س̀`````ي �ل�ساعر ما Áر ب¬ �لعر�¥ من حمن، 

أبناوؤ√ من ماB�ص. وهكò� تنتÌ يف  وم̀`````ا يعاني¬ �

أبي̀`````ات وق�سائد وجد�نية  خرية � دو�وين̀`````¬ �لأ

Bل �إلي¬.  تòك̀`````ر مبا كان علي̀`````¬ �لعر�¥ وم̀`````ا �

ففي ق�سيدة »منò ذ�∑ �لليل« يرثي �ل�ساعر 

�جل�̀`````رش �لòي ي̀`````Îدد ذكر√ عل̀`````ى ل�سان كل 

نt �إىل بغ̀`````د�د من خالل بيت �ل�ساعر  pحnمن ي

�لعبا�سي »علي بن �جلهم« و�لòي يقول:

pö``̀ù``̀÷Gh pá``̀aÉ``̀°``̀Uô``̀dG Ú``̀H É``̀¡``̀ŸG ¿ƒ``̀«``̀Y

…QOCG ’h …QOCG ’ å«M øe iƒ¡dG Í∏L

تق̀`````ول ق�سيدة »من̀`````ò ذ�∑ �لليل«; وهي 

مرثية �سغرية للج�رش �لòي قo�سف:

... r¿É`````````````````````````````````````eCG  ‘  »``````````̀Ø``````````̀ r̈ ``````````̀ oj  ¿É``````````````````̀c

ÉjÉÑ°üdG  ƒ£N  ≈∏Y  nOƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¬``̀ nHGó``̀gCG  kÉ`̀≤`̀ pÑ`̀£`̀ oe

É```jÉ```Ñ```°```ü```dG päÉ`````̀jÉ`````̀µ`````̀M oö``````̀ù``````̀÷G o±ô```````̀©```````̀ nj

ió````̀ °````̀ü````̀ dG nQGö``````````````````````̀SCG oπ`````̀≤`````̀æ`````̀j ..É```````̀¡```````̀ s∏```````̀c

o¬````````̀ nà````````̀ n– …ô````````̀é````````̀j ..ô````````̀¡````````̀æ````````̀ dG p√É`````````̀«`````````̀ Ÿ

o¬````̀à````̀–  …ô```````̀é```````̀j  ..ƒ```````é```````°```````û```````dG  q‹RCG

.Gó```̀°```̀û```̀æ```̀e kÉ`````̀æ`````̀«`````̀Mh .. kÉ``````æ``````«``````M kÉ````̀à````̀eÉ````̀°````̀U

❁				❁				❁

rΩÉ`````̀æ`````̀j ô`````̀©`````̀ u°`````̀û`````̀ dGh Ö``````````̀◊G oö``````̀ù``````̀L ¿É``````````̀c

... rΩÓ````````````````````````````````````````````````````̀°````````````````````````````````````````````````````̀S  ‘

rá`̀∏`̀Ñ`̀æ`̀b  ä qhOh  .. nπ```̀«```̀ ∏```̀ dG  pâ`````````Y shQ  .. rICÉ`````̀é`````̀a

. rá``````````````̀∏``````````````̀Ñ``````````````̀æ``````````````̀b É````````````````̀¡````````````````̀à````````````````̀∏````````````````̀Jh

É````̀jÉ````̀Ñ````̀°````̀ü````̀dG ΩÓ``````````````````̀MCG tπ````````````̀c rähÉ````````````̀¡````````````̀Jh

..GOƒ`````````````̀ °`````````````̀Sh ... kGô`````````````````̀ª`````````````````̀M kÉ`````````````̀b nõ`````````````̀e

É```````̀jÉ```````̀ Ñ```````̀ °```````̀ü```````̀ dG pΩÓ```````````````````````````````````````MCG tπ```````````````````````````̀ oc

É````````̀jÉ````````̀¶````````̀°````````̀T tÖ````````````````````````````````̀◊G Ö```````````````````````````````````````̀ ng nP



¥Gô©dGh ≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S

1122011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

É```````̀jÉ```````̀¶```````̀°```````̀T ô``````````©``````````°``````````û``````````dG Ö``````````````````````````````````̀ ng nP

.. pπ`````````````````̀«`````````````````̀∏`````````````````̀dG  ∑GP  ò``````````````̀æ``````````````̀e

r¿É`````````````````````````̀æ`````````````````````````̀◊G  ∫GR  É``````````````````````````````̀e

kÉ``````̀Mƒ``````̀ Hò``````̀e  pOƒ`````````̀°`````````̀ù`````````̀dG  ¿ƒ````````«````````©````````dG  ‘

.. r¿É`````````````````````````````````````````````````````````̀e C’G  ∫GR  É````````````````````````````̀eh

وحول �جل̀`````و´ و�ملر�ص �للòي̀`````ن يفتكان 

باأطف̀`````ال �لعر�¥، ‡ا يرف̀`````™ �لوnفيnات بينهم 

�إىل �ملÄات يومي̀`````اً، يقول �ل�ساعر يف �لديو�ن 

نف�س¬:

kÉ``̀©``̀«``̀ª``̀L Gƒ`````̀ Jƒ`````̀e ..¥Gô````````̀©````````̀ dG nQÉ````̀¨````̀ °````̀U É`````̀ j

Gƒ`````̀Jƒ`````̀“ »```````̀c .. l§``````````̀ s£``````````̀fl A»``````̀°``````̀T tπ``````````̀c

räAÉ`````̀ °`````̀T zá````````Áô````````÷G oá``````````̀Y r pö``````````̀T{ Gò`````̀µ`````̀g

oäƒ````µ````°````ù````dG , p™``````«``````ª``````÷G ≈````̀∏````̀Y ,É````̀æ````̀«````̀∏````̀Yh

أبن̀`````اء �لعر�¥ �إىل  وعلى هام�̀`````ص هجرة �

�ÿ̀`````ارê، ب�سبب �حل�سار �لòي فoر�ص علي¬، 

وت�̀`````رشtد �لكثريين منه̀`````م و�سياعه̀`````م، يدير 

 بن 
q
�ل�ساعر �سليم̀`````ان �لعي�سى حو�ر�ً م™ علي

زريق �لبغد�دي، �ساحب »قمر بغد�د«، �لòي 

ندل�ص  �ر–ل من بغد�د، لفاقة �أ�سابت¬، �إىل �لأ

تاركاً ور�ء√ زوجت¬ �لتي �أحبها كثري�ً. وهنا∑ 

تòكر فر�قها، وما بينهما من بعد وم�سافات، 

فاعتلq هماً ومات. وحني تفقدو√ وجدو� عند 

أ�س¬ رقعًة كتب فيها »عينيت¬ �حلõينة«: ر�

o¬`````̀ o©`````̀ pdƒ`````̀ oj  n∫ò``````̀©``````̀ dG  ¿EÉ`````````̀a  ..¬````̀«````̀dò````̀©````̀J  ’

o¬``̀ o©``̀ª``̀°``̀ù``̀j ¢``̀ù``̀«``̀ d ø````̀µ````̀dh , kÉ`````≤`````M pâ````̀∏````̀b ó`````b

kGô````̀ª````̀b  ‹  nOGó````````̀¨````````̀H  ‘  ˆG  ó Oƒ```````à```````°```````SG

o¬```̀ o©```̀ p∏```̀£```̀e  QGQR C’G  p∂``````̀ n∏``````̀ na  ø`````̀e  pñô`````̀ nµ`````̀dÉ`````̀H

وي�ساأل¬:

- م̀`````ا �لòي حد� ب∂ �إىل ه̀`````ò√ �ملغامرة 

�ملفجعة �لتي كلفت∂ حبs∂ وحيات∂n معاً؟

فيجيب¬ وعينا√ مبللتان بالدم™ �ملحر¥:

ó و�حلبo ل يجتمعان.. - �جلو

قمري يف بغد�د..

قمري �جلميل كان مهدد�ً باجلو´.

 ً�õأملاً حني �أجد نف�سي عاج � ¥õ“أ� oكن̀`````ت

أدن̀`````ى حد من �ل�سع̀`````ادة لقمري  ع̀`````ن توفري �

�جلميل..

ويجعل¬ يختم حديث¬ بقول¬:

أك̀`````Ì �لòين تركو�  B√ ي̀`````ا �سديقي! ما � � -

�أقمارnه̀`````م بع̀`````دي.. تركوه̀`````ا يف بغ̀`````د�د... 

وماتو�. مات̀`````و� يف �لغربة، وهم يحملونها يف 

دموعهم، ويف ق�سائدهم!

أث̀`````ر �ل�ساعر  ولع̀`````ل �أ�سد¥ تعب̀`````ري عن تا

Bلت �إلي¬ �أو�سا´ �لعر�¥ يف �لوقت  �لعميق مبا �

خري، –ت  �لر�هن، م̀`````ا ختم ب¬ ديو�ن̀`````¬ �لأ

عنو�ن »هم�سة حب �إىل بغد�د«، ومنها:

 sي كن̀`````ت ت�سقي كلòأيه̀`````ا �لبل̀`````د �ل � ...«

XامÅ، وتوؤوي كلq م�رشد، وت¶لuلo كلs �سائ™.

 õيف �سدري ح qõأيها �لبلد �حلبيب.. يح �

�ل�سك̀`````ني �أن ت�سبí �أنت �مل�̀`````رشد، و�ل�سائ™، 
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 –ت كل 
s
، و�ملنف̀`````ي nو�ملطع̀`````ون، و�ملحا�̀`````رش

كوكب..

أيها �لبلدo �جلميلo �لكرË، �لع¶يم.. �

ن�سانية، وىل يف مقلةp �لإ يا حõمةn �ل�سوء �لأ

يف مقلةp قاتلي∂...

أيها �لعر�¥o �لر�ئ™! �

..rن تعود
لبد �أ

..rن تعود
لبد �أ

..rن تعود
لبد �أ

على هام�ص كتاب �سليمان �لعي�سى »ديو�ن �لعر�¥«، �لòي ن�رش√: �–اد �لكتاب �لعرب، دم�سق، 2010.  -1

عد�د 1012، 1011، 1010، عام  1952. ‹لة »�لر�سالة«، �لأ  -2

�سكندرونة، مهد �ل�ساعر. �إ�سارة �إىل لو�ء �لإ  -3

�إ�سارة �إىل “ثال بدر �ساكر �ل�سياب �لòي �أقيم يف �لب�رشة على ر�سيف �سط �لعرب.  -4

¢ûeGƒ¡dG

¥µ
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 عا�سي ومن�سور �ل�سقيقان �ملبدعان، جاد 
(1)

أو �لرحبانيني) �لرحباني̀`````ان (�

أل̀`````ف �سنة من حياة  بهم̀`````ا �لدهر على دنيا �لع̀`````رب يف �لقرن �لع�رشين، بعد �

خوين �ÿالديني حممد و�سعيد �للòين عرفهما بالط  �سلفيهم̀`````ا �ل�ساعرين �لأ

�سي̀`````ف �لدولة يف �لقرن �لعا�رش. هò�ن �لرحبانيان �للبنانيان �ملتعدد� �ملو�هب 

و�ملتنوعا �جلو�نب ت�س̀`````اركا وتكامال يف رحاب �لفنون �سعر�ً وغناء ومو�سيقى 

أبعد مدى من �لتعاون و�لتالحم. حتى ليبدو�ن يف  وم�رشحا وتاأليفاً و“ثياًل، �إىل �

.≥°ûeóH á«Hô©dG á¨∏dG ™ª› ƒ°†Yh Ö∏M á©eÉL ‘ PÉà°SCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

»FÉæ¨dG ìöùŸG

áæHÉMôdG óæY ∑Î°ûŸG ¢üædG áHôŒh

¥ÉbódG ôªY .O¥ÉbódG ôªY .O

❁
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عا⁄ �لفن وكاأنهما �ثنان يف و�حد. وما لبثت 

خوين �ملبدعني بحنجرتها  فريوز �أن رفدت �لأ

خيم، بان�سمامها �إليهما �لòهبية و�سوتها �لرخيم، بان�سمامها �إليهما �لòهبية و�سوتها �لرخيم، بان�سمامها �إليهما 

حني �أ�سبحت زوجاً لعا�سي و�لتحمت باأ�رشة 

�لرحابنة لت�سكل �لثالوç �لرحباين �ملتكامل، 

قنوم �جلديد �ل̀`````òي تاBلفت في¬  ولتغ̀`````دو �لأ

 ∑Îقانيم �لثالثة على �سعيد �لعطاء �مل�س �لأ

ب̀`````د�´ �ملتميõ. و”q بòل̀`````∂ �إحد�ç نقلة  و�لإ

نوعي̀`````ة و��سعة �إىل �حلد�ث̀`````ة و�جلدة، وخلق 

أت̀`````اح للرحابنة  تكوين فن̀`````ي موحد ومتفرد �

بو�ب يف رحاب  أو�س̀`````™ �لأ دخول �لع�رش من �

�حلركة �ملو�سيقية �لغنائية �ملعا�رشة. 

أ �لت�س̀`````ار∑ �لفني �سن̀`````ة 1955 بني  ب̀`````د�

�لرحبانيني وفريوز يف رحاب �لن¶م و�لتلحني 

و�لغناء و�لتاأليف و�مل�رشح، وكان �أن Xهر �أول 

عمل م�سÎ∑ لهò� �لثالوç �لفني مب�رشحية 

أيام �حل�ساد) حني ”q عر�سها يف مهرجان  �)

بعلب∂.. و��ستمر عطاوؤهم ثرياً جمياًل قر�بة 

�سبع̀`````ة وع�رشين عاماً، قدمو� خاللها خم�سة 

وع�رشين عماًل فنيا غلب عليها طاب™ �مل�رشح 

�لغنائ̀`````ي، �أي يف كل �سن̀`````ة تقريبا عمل فني 

جديد.. وكان �Bخر ن�ص م�سÎ∑ لهوؤلء �لثالثة 

هو (�لربي™ �ل�ساب™) �لòي ”q عر�س¬ يف �أحد 

م�س̀`````ارح باري�ص �سنة 1984م، وهي �سنة وفاة 

عا�سي حني م�سى من�سور وفريوز وحدهما 

يف متابعة �مل�سرية �مل�سÎكة تدعمهما يف ذل∂ 

Œارب ثرية وجناحات باهرة. 

:øjƒµàdG

-1923) Èك ñ �لأ بد�أت مو�هب عا�سي �لأ

1986) تتفتí يف مدر�سة �ل�سيعة باأنطليا�ص 

لبنان. وقد –دç من�سور عن تل∂ �ملرحلة 

�ملبك̀`````رة يف حيات¬ بقول̀`````¬ »⁄ يكن ي�ستهويني 

يف �ل�سف �إل �س̀`````وت رفاقي يلقون ق�سائد 

�ل�ست¶ه̀`````ار. ⁄ �أكن �أدري مل̀`````اذ� كان �ل�سعر 

ياأخòين �إىل �لبعيد، �لبعيد �ملجهول، و⁄ �أكن 

�أجد لòل∂ تف�س̀`````ري� يف ذل∂ �لوقت. عا�سي 

خر  Bأنا كنا �سديدي �للت�سا¥ و�حدنا �إىل �ل و�

كاأننا توءمان. ⁄ نكن نفÎ¥، ونادر� ما نودي 

علينا يف طفولتنا منف�سلني. كنا معاً، د�ئما 

لياًل نهار�ً معاً. 

»يف تل∂ �لطفولة كن̀`````ا ن�ستم™ يف مقهى 

و�لدنا »حنا« م̀`````ن بو¥ �لفونوغر�± �أغنيات 

أم كلثوم  �ل�سيï �سيد دروي�ص وعبد �لوهاب و�

أم̀`````ني ح�سنني،  � ïأب̀`````و �لعال حمم̀`````د و�ل�سي و�

فتتلون طفولتنا باأج̀`````و�ء مو�سيقية تختõنها 

ذ�كرتنا و“�سنا ب�سع̀`````ور لòيò ⁄ نكن نح�سن 

ي̀`````ام �لطرية« وحني  تف�س̀`````ري� ل¬ يف تل̀`````∂ �لأ

أبو عا�سي  يتف̀`````ر¥ �لõبائن �Bخر �للي̀`````ل كان �

أح̀`````د �أ�سدقائ¬ ويروح  أو م™ � يجل�ص وحيد� �

أنغاماً �سجية تطربنا على  � ¥õعلى �لب ±õيع

نور قنديل كبري (لوك�ص) يتدىل من �ل�سقف. 

أنا، �سامتني ن�سغي �إىل  كنا جنل�ص، عا�سي و�

أبينا يغني ب�سوت¬ �جلهوري �ملديد. ومن تل∂  �
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�ل�سهر�ت حف¶نا مو�لً كان يردد√ لعنÎة بن 

�سد�د:

ºcÒZ äÎ``̀NG  É`̀e  »©e »Ñ∏b ¿É``c  ƒ`̀d

’ó`̀H  iƒ``̀¡``̀dG  ‘ º``̀cGƒ``̀°``̀S  â`̀«`̀ °`̀VQ  ’h

 ¬```̀Hò```̀©```̀j ø````̀ª````̀«````̀a Ö`````````````̀ZGQ ¬````̀æ````̀µ````̀d

 ’ò```Y  ’h  É```̀eƒ```̀ d  ’  π``̀Ñ``̀≤``̀j  ¢```ù```«```dh

ويقول من�سور رحباين (1925 – 2009) 

�ر  qأي�س̀`````اً »كان بع�ص زو ذ�ك̀`````ر�ً تل∂ �ملرحلة �

�أبي ‡ن يعجبهم جو �ملقهى �ل�سارم (مقهى 

�لفو�ر) يكتب̀`````ون ل¬ �لق�سائد ويعلقونها على 

مدخل �ملقهى، �أذكر منها:

QÉ````̀°````̀ü````̀H C’G á`````̀gõ`````̀ fh ¿É`````̀æ`````̀◊G ™```̀Ñ```̀ f

QGƒ````̀Ø````̀dG  »```̀Ø```̀a  É`````¡`````à`````jDhQ  â```````̀eQ  ¿EG

äOô`````̀Zh √É````̀«````̀ŸG ¬``̀à``̀MÉ``̀°``̀ù``̀H â```°```VÉ```a

QÉ````̀é````̀°````̀T C’G ≈```̀∏```̀Y kÉ`````̀Hô`````̀W √QÉ```````«```````WCG

É`̀gô`̀jô`̀Nh ≈`̀°`̀ü`̀◊G ≈`̀∏`̀Y √É`̀«`̀ŸG iô``̀Œ

QÉ`̀à`̀«`̀¨`̀dG á``ª``¨``f »``µ``ë``j äƒ``̀ °``̀ü``̀ dG ‘

É¡©ÑæH  IÉ``̀ª``̀M  »``°``UÉ``Y  â`̀¡`̀HÉ`̀ °`̀T  ó```b

QGö``````````T C’G ≈```̀∏```̀Y ¢````̀UÉ````̀Y É```¡```°```ù```«```FQh

أنا –  ث̀`````م يقول من�سور »وكنا – عا�سي و�

�سعار �ملعلقات على باب مقهى  نحفß تل∂ �لأ

�لفو�ر، فبقيت نغمته̀`````ا �ل�سعرية و�ملو�سيقية 

يام �سوب  Bذ�نن̀`````ا، و�أخòتنا منò تل̀`````∂ �لأ يف �

خو�ن يف  �لق�سائد« و�رشع̀`````ان ما �نعطف �لأ

�إثر ذل∂ �إىل قر�ءة �ل�سعر �لقدË ويحف¶ان 

من¬ ما Áكنهما فهم¬. يقول من�سور »ورمبا 

تاأثرن̀`````ا بتل̀`````∂ �لق�سائ̀`````د �لت̀`````ي حف¶ناها، 

أ عا�س̀`````ي ين¶م ق�سائد  يف تل̀`````∂ �حلقبة بد�

 كي ي�سليني. كما كتبت 
q
طويلة ويقروؤها علي

ق�سائد �سعبية من نو´ �لقر�ديات �مل�سحكة 

�لطريفة«

وبد�أت مو�هب عا�سي تتفتí يف مدر�سة 

�ل�سيع̀`````ة باأنطليا�̀`````ص، فر�ح يرف̀`````د ‹لتها 

�ملحلية (�لريا�ص) ‡̀`````ا كان يعن على بال¬. 

أر�د عا�سي �أن ي�ستقل مبغامرت¬ �ÿا�سة  ثم �

أن�ساأها �سنة  يف موؤ�س�س̀`````ة �سحافية �سغ̀`````رية �

1938 وه̀`````و يف �ÿام�سة ع�̀`````رشة من عمر√ 

و�سماها (�حلر�ساية) ن�سب̀`````ة �إىل �حلر�ص �أو 

أ�سبوعية  حر�ê فيما يب̀`````دو. وكانت ن�رشة � �لأ

– �جتماعي̀`````ة – فني̀`````ة ر�ح يحرره̀`````ا وحد√ 
أو �لكوبيا. وفيها  ويكتبها كلها بقلم �لر�سا�ص �

أ�سعار وطر�ئف وق�س�ص  خليط من �أزجال و �

و�أخبار. وذل∂ بالعامي̀`````ة وبالف�سحى. ومن 

أل�سن �ل�سباب يف  ق�سائد√ �لتي �ساعت على �

أبيات ن¶مها لنادي �أنطليا�ص  � òÄل�سيعة وقت�

يف �لوقت �ملبكر:

ÜGO B’G  á```````````̀ ````````````̀ ````````````̀°```````````̀VhQÉ```````````̀j

…OÉ```````````̀ ````````````̀ ````````````̀æ```````````̀ dG á`````````````̀é`````````````̀¡`````````````̀Hh

 ÜÓ`````````̀ ``````````̀ ``````````̀ ``````````̀£`````````̀dG á`````````````̀∏`````````````̀Ñ`````````````̀bh

…OÉ````````̀ `````````̀ `````````̀ `````````̀æ````````̀dG É```````````````̀¡```````````````̀jCG É```````````````̀j

 OGOõ```````̀ ````````̀ ````````̀ ````````̀ ````````̀ j Gó`````````̀¡`````````̀©`````````̀e É``````````````̀j

√Gó``````````̀ ```````````̀ ```````````̀Ñ``````````̀e º````````````̀∏````````````̀©````````````̀dÉ````````````̀H
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  ¿É`````````̀ ``````````̀ ``````````̀ ``````````̀ ``````````̀Á E’G √QÉ````````````̀©````````````̀ °````````````̀ T

√É````̀`````̀`````̀`````̀`````̀`````̀`````̀`````̀`````̀`````̀Yô````̀j ¬`````̀ ``````̀ ``````̀ ``````̀ ``````̀ ``````̀ ∏`````̀dGh

  ¿É````````````̀`````````````̀`````````````̀`````````````̀`````````````̀Wh C’G á````````````̀Ñ````````````̀fi

√É```````````̀````````````̀````````````̀````````````̀jGõ```````````̀e ≈````````````````````̀¡````````````````````̀ HCG

  ÜGO B’G  á``````````````̀°``````````````̀VhQ  É```````̀````````̀````````̀````````̀j

…OÉ``````̀ ```````̀ ```````̀ ```````̀ ```````̀æ``````̀dG  á````````̀é````````̀¡````````̀H É`````````````j

وقد حفõت (�حلر�ساية) �أي ‹لة عا�سي 

أو ن�رشة �سماها   �أخا√ »من�سور« فاأ�سدر ‹لة �

�ً مكتوبة م�سابهة،  qغاين) ر�حت ت�سم مو�د (�لأ

 ∑Îفلقيت رو�جا �أي�سا. وكان من�سور قد ��س

يومò`````̀Ä مبجلة �ملك�س̀`````و± �لبريوتية، ويختار 

منها ملجلت¬ بع�ص ما كان يروق¬ منها. 

خو�ن قليال وتنام̀`````ى �سعورهما  وك̀`````È �لأ

بجمال �لطبيع̀`````ة يف ربوعه̀`````ا �لغناء ور�حا 

ودي̀`````ة و�لكروم  يك̀`````Ì�ن من �لتج̀`````و�ل يف �لأ

وي�رشح̀`````ان م™ قطعان �ملاع̀`````õ حيå يجنيان 

عناقيد �لعن̀`````ب ويقطفان حبات �لتني. ومن 

ماكن يف قرى �ل�سوير وبكفيا و�مليا�سة  تل∂ �لأ

وحمالي̀`````ا ولدت فيم̀`````ا بع̀`````د يف �أعمالهما 

�مل�رشحية – �لغنائية �سخ�سيات (�سب™ وflول 

وبو فار�ص و�ل�ست زمرد....). 

ويòك̀`````ر من�سور �لرحب̀`````اين فيما بعد �أن 

�سق̀`````ر، وكان مو�سيقي̀`````ا ز�ر  ب بول�̀`````ص �لأ �لأ

�لطبيعة يف �أنطليا�ص، ومن خالل تالقي¬ م™ 

�سباب �لقرية لفت̀`````ت ن¶ر√ نباهة عا�سي ثم 

�أخي¬ من�سور. فر�ح يعلمهما �أ�سول �لأحلان. 

وعندئ̀`````ò �ن̀`````õر´ لديهما �حل�̀`````ص �ملو�سيقي 

�لنامي، ور�ح̀`````ا يقبالن ب�سغف على �لتدرب 

على يدي �لق�ص بول�ص، ويطيالن �لعõ± يف 

رغن. حتى �إن �أحد  �لكني�سة على �لبيانو و�لأ

رجال �ل�سيعة و�سى بهما �إىل و�لدهما بقول¬ 

أب̀`````ا عا�سي حوqل كني�سة �ل�سيعة  »ولد�∑ يا �

�إىل تياترو«. وكان �إذ ذ�∑ –ول كبري بف�سل 

خوي̀`````ن باأ�سول  ب بول�̀`````ص �لòي عر± �لأ �لأ

�ملو�سيقى وفهم رموزه̀`````ا ومقاماتها �لعربية 

 ±õيد من �لعõوكتابة �لنوت¬، و�هتمامهما مب

و�لطال´ عل̀`````ى كت̀`````ب �لكن̀`````دي و�لفار�بي 

ونحوها يف عا⁄ �ملو�سيقى. 

يق̀`````ول من�س̀`````ور يف هò� �ل�س̀`````دد »ويف 

�لليايل �ملقم̀`````رة كان يجل�ص �أبي وحول¬ �أمي 

�سع̀`````دى وجدتي  (غيتا) ونحن معهم، فيغني 

ون̀`````ردد بع̀`````د√ »ملا بد� يتثن̀`````ى«، »يا من يحن 

�إلي∂ فوؤ�دي« »يالور حب∂«، »زوروين كل �سنة 

مرة« و�أغنيات قدÁة كثرية، عدنا �إليها فيما 

أنا، و�أعدنا توزيعها من جديد،  بعد، عا�سي و�

أننا حني �أطلقنا »زوروين كل  و�ساعت. و�أذكر �

�سن̀`````ة مرة« لل�سيï �سيد دروي�ص فوجÅ �أولد√ 

غنية  وخا�سة �بن¬ حممد �لبح̀`````ر �أن هò√ �لأ

هي ل¬، و⁄ يعرفو� ذل∂ �إل منا، فهي و�أخو�ت 

له̀`````ا ل�سيد دروي�ص »طلع̀`````ت يا حملى نورها« 

كان̀`````ت ر�ئجة يف منطقتن̀`````ا �أكÌ ‡ا هي يف 

م�رش. ونحن ربينا عليها يف طفولتنا. وكانت 
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تقال بب̀`````طء تطريبي. وفيما بعد عدنا �إليها 

أنا يف �إيقا´ �أ�رش´«. عا�سي و�

 Çلنا �لهادõيف تل∂ �ملنطقة �ملنفردة ومن«

�غتنين̀`````ا مب�ساعر �لنا�ص لك̀`````Ìة ما �ختلطنا 

بالقرويني وم̀`````ا �سمعنا من حكايات، ورفدنا 

�سعار  كل ذل∂ بقر�ءة كتب �لطبيعة وحفß �لأ

�ساطري و�لق�س�ص  زجال و�لقر�ديات و�لأ و�لأ

�ل�سعبية«. 

�سق̀`````ر رعايتنا وت�سجيعنا  ب �لأ »وتاب™ �لأ

وكان �سعيد�ً بتقدمن̀`````ا و��ستيعابنا وكثري� ما 

غاين و�زرعا قلوب �لنا�ص  قال لنا :»�كتبا �لأ

�سع̀`````ر�ً وق�سائ̀`````د ومو�سيقى و�أحلان̀`````اً« �إن¬ 

ول.  معلمنا �لأ

:»FÉæ¨dG ìöùŸG ¤EG ∑Î°ûŸG ±É£©f’G

يق̀`````ول من�سور :»ث̀`````م �نعطفن̀`````ا عا�سي 

أن̀`````ا �إىل عا⁄ �مل�̀`````رشح و�ساركنا يف “ثيليات  و�

 òأ�سندت �إلينا �أدو�ر متعددة، ومن �ملدر�س̀`````ة و�

 õللعم̀`````ل �مل�رشحي حي í`````̀ذل̀`````∂ �حلني �أ�سب

كبري يف د�ئرة �هتمامن̀`````ا. وتوجهنا بقوة �إىل 

ألفن̀`````ا �لعديد منها مثل  �مل�رشحية �لغنائية و�

أيناها، طلي م̀`````ن �لطاقة �إن كنت  »عدن̀`````ا ر�

م�ستاقة...« ومنها:

  É``````````̀```````````̀```````````̀```````````̀gÉ``````````̀æ``````````̀jCGQ É```````````````̀fó```````````````̀Y

¥Gƒ````````````````̀ `````````````````̀ °````````````````̀TCG  Ωƒ````````````````````````````̀j  ‘

  É```````̀````````̀````````̀````````̀````````̀gÉ```````̀æ```````̀«```````̀Y ∫ƒ````````````````≤````````````````J

¥É```````````````````````H  iƒ`````````````````````̀¡`````````````````````̀ dG  ¿EG

  É````````````̀`````````````̀`````````````̀gÓ````````````̀MCG ¿É````````````````````̀cÉ````````````````````̀e

 É``````````̀gÉ``````````̀```````````̀```````````̀```````````̀æ``````````̀jCGQ É```````````````̀fó```````````````̀Y

:ô©°ûdG á¡Lh

 íخا�ص �لرحبانيان ميد�ن �ل�سعر �لف�سي

و�ل�سعب̀`````ي، وطوع̀`````ا√ يف �حلال̀`````ني للتلحني 

و�لغن̀`````اء. وقد �نعطف̀`````ا ب¬ نح̀`````و �لق�سيدة 

�ملغناة، ولكن “�سيا م™ مبدئهما �لفني �لòي 

�رت�سيا√ وه̀`````و كتابة »�ملين̀`````ي ق�سيدة« بعد 

م̀`````ا كانت �لق�سائد �لعربي̀`````ة �ملغناة عمودية 

طويل̀`````ة، وغالبا ذ�ت قافي̀`````ة و�حدة، فجÄنا 

بق�سائد ق�سرية مثل »ما للهوى �ملن�سي عاد 

م�ص بالهدب«...  يõور« و»مللمت ذكرى لقاء �لأ

فا¥«.  Bة يف �لõغنيات �لوجي فطارت هò√ �لأ

وقد –دç من�سور رحباين بعد حني عن 

خوين �لفني من  هò� �لطور �ملهم يف تكوين �لأ

خالل �سريتهما �أو م�سريتهما �مل�سÎكة بقول¬ 

»وعندئò – �أي يف مطل™ �ÿم�سينات بد�أت 

خوين رحباين«.  �أعمالنا ت¶هر بتوقي™: »�لأ

وكان �حل̀`````دç �ملو�ك̀`````ب يف �لوقت نف�س¬ 

زو�ê عا�س̀`````ي وفريوز (نهاد حد�د) يف مطل™ 

�سن̀`````ة 1955، بعد �أن كان̀`````ت بد�يتهما �لفنية 

معا �سنة 1949.

ويف �إث̀`````ر �لع̀`````دو�ن �لثالث̀`````ي على م�رش 

و�لõح̀`````ف عل̀`````ى قن̀`````اة �ل�سوي�̀`````ص ��ستدعي 

قامة حفالت  �لرحبانيان وفريوز �إىل م�رش لإ
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ذ�عة  مو�سيقية فني̀`````ة وت�سجيل �أ�رشط̀`````ة لالإ

�مل�رشية و�إذ�عة �س̀`````وت �لعرب. وكانت لهم 

لقاء�ت عمل م™ �أحم̀`````د �سعيد مدير �سوت 

أو�س™ م™ �لعديد  �لعرب، كما “ت لق̀`````اء�ت �

دب و�لف̀`````ن يف م�̀`````رش، مثل  أع̀`````الم �لأ م̀`````ن �

توفي̀`````ق �حلكي̀`````م وح�سني ف̀`````وزي..، وكانت 

أ�سهر عمل فني وطني بل  �أغني̀`````ة  (ر�جعون) �

. و�ل�سعر بطبيعة �حلال هو �ملقوم  mòÄنB قومي �

غنية و�لن�سي̀`````د. �إن¬ بطبيعت¬ قائم بنف�س¬  لالأ

ي�سدر عن ذ�ت و�حدة مفردة. وتبعا لòل∂ ⁄ 

خوين  ي�سغل حيõ� و��سعا يف ‹مل م�سرية �لأ

جمال  �لفنية. وما نعهد√ ل̀`````دى �ل�سعر�ء بالإ

أنهم قلما حر�سو� على بيان طبيعة Œاربهم  �

�إدر�∑  ي�ستطيع̀`````ون  ل  ولعله̀`````م  �لò�تي̀`````ة، 

كنهها وم̀`````دى خ�سو�سيتها وعلى �لرغم من 

غاين ف̀`````ريوز وهي من  �لنت�س̀`````ار �ل�رشي̀`````™ لأ

ن¶̀`````م �لرحبانيني مع̀`````اً ⁄ يب̀`````ادر �ل�ساعر�ن 

أو  أ�سعارهما يف كتاب � �إىل طباعة ن�سو�̀`````ص �

ديو�ن. و‹موعتهما �ل�سعرية �لقدÁة �لتي 

حملت عنو�ن »�سمر�ء مها« �إ‰ا عمد بع�ص 

�أ�سدق̀`````اء �ل�ساعري̀`````ن �إىل طباعتها بدم�سق 

�سن̀`````ة 1952 وق̀`````د ح̀`````وت 77 ق�سيدة “ثل 

مع¶م ما ”q جمع¬ م̀`````ن �سعر �سبق �أن غنت¬ 

فريوز م�سحوب̀`````اً بر�سوم بري�سة �لفنان �أدهم 

�إ�سماعيل، ومقدمة بقلم �لنا�رش. وقد حملت 

�ملجموع̀`````ة ��سم �لق�سيدة �سم̀`````ر�ء مها �لتي 

مطلعها: 

....É```¡```∏```ª```LCG É```̀e   É¡e AGôª°S

أي�س̀`````ا ق�سيدة  وم̀`````ن تل̀`````∂ �لق�سائ̀`````د �

»مارو�سكا« وهي مت�رشبلة بلحن غربي ر�سيق 

خو�ن رحباين كلماتها على  يقا´، و�س™ �لأ �لإ

قيا�ص �للحن �مل̀`````ر�د، فاألب�سها �إيا√ رغبة يف 

غني̀`````ة �للبنانية - �لعربية، ومنها  –ديå �لأ

�ملقط™:  

Éµ°ThQÉe ,Éµ°ThQÉe

Ú©ª°ùJ Óg       øjõ◊G ÜÉ¨dG ‘

Úæ◊G ¢SGôLCG
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ìÉjôdG ’EG ¢ù«d     ìÉ«JQÉH …hóJ

وق̀`````د كان كاتب مقدمة ه̀`````ò√ �ملجموعة 

�ملبكرة فطنا حني قال: »لي�ص �لغناء بحاجة 

�إىل م̀`````ن يقدم¬ للنا�ص بع̀`````د �أن �أطل عليهم 

م̀`````ن ور�ء كل مòيا´، ووج̀`````د �سبيل¬ �لقريب 

�د  qإىل كل قل̀`````ب. وما ق�سدت �إلي̀`````¬ د�ر �لرو�

 Ëغ̀`````اين بقدر ما ق�سدت تقد هو تقدË �لأ

خوين رحباين  �ل�سعر، مفاخ̀`````رة باأن تقدم �لأ

ك�ساعرين، بعد �أن عرفهما �لقر�ء مو�سيقيني 

مبدعني« 

بد�´ �لفني  وكان �أن �أخ̀`````òت عنا�̀`````رش �لإ

تتكامل يف تو��سè حمب̀`````ب ليتجلى ذل∂ بعد 

خوين رحباين«  حني فيما عر± »مبدر�سة �لأ

�أو دوحتهم̀`````ا �لو�رفة �لت̀`````ي حملت ب�سمات 

�سيل  �سالمي �لأ �لç�Î �لعربي �مل�سيحي و�لإ

و�أي�سا مالمí �ملخ̀`````õون �ل�سوري و�للبناين، 

رمن̀`````ي  أي�س̀`````ا �لبيõنط̀`````ي و�ليون̀`````اين و�لأ و�

وروبي و�سوى ذل∂ ‡ا يحمل يف حنايا√  و�لأ

مالمí ح�سار�ت عريق̀`````ة غابرة وعطاء�ت 

�إن�سانية باقية. 

وهكò� طل̀`````™ �لرحبانيان �ل�سقيقان على 

دبي̀`````ة و�لغنائية و�مل�رشحية بباقة  �ل�ساحة �لأ

غاين �جلميلة ومن �مل�رشحيات  يانعة م̀`````ن �لأ

�ل�سعرية �لطريف̀`````ة و�ملغناة باأ�سلوب جماعي 

حمبب مثل »غاب̀`````ة �ل�سوء، حكاية �ل�سو�رة، 

زنوبيا، ر�جعون، عودة �لع�سكر،...�إلï«، وقد 

كان مع¶مها باأد�ء فريوز �لتي عرفت ب�سفرية 

لبنان �إىل �لنجوم. 

ف�سيحه̀`````ا  �لرحباني̀`````ني،  أ�سع̀`````ار  � أم̀`````ا  �

ود�رجها، فقد كانت طافحة باجلمال مفعمة 

بالعòوب̀`````ة تغل̀`````ب عليه̀`````ا �لب�ساط̀`````ة و�لرقة 

وم�ساكلة �لو�ق̀`````™ و�حلياة و�لع�رش. وهò� ما 

�أهلها �أي�سا لنت�سار �حلر± �لعربي و�لكلمة 

ف̀`````ا¥ مب�سمونه̀`````ا �لقوم̀`````ي  Bلعربي̀`````ة يف �ل�

ن�ساين �ل�سام̀`````ي، من مثل »�سÔج™ يوما،  و�لإ

م�̀`````ص، جنمة �لكتب، يا  مللمت ذكرى لقاء �لأ

ع�سفورة �ل�سج̀`````ن، �أم�ص �نتهينا، رجعت يف 

�مل�س̀`````اء، غيم̀`````ة �لعطر، زه̀`````رة �ملد�ئن...«. 

أغ̀`````اين �لرحابنة على عر�ص  وبòل∂ تربعت �

�لقلوب وتوغلت يف حناي̀`````ا �لنفو�ص، ود�رت 

على كل ل�سان. 

:¢ùdóf C’Gh ΩÉ°ûdG ™e π°UGƒàdG

ذ�عة �ل�سورية  وبعد وقت ق�سري بادرت �لإ

بدم�سق �إىل �حت�سان فريق �لرحابنة فدعت 

خوين �إىل �سورية. ومن هنا بد�أت  ف̀`````ريوز و�لأ

مرحلة جديدة حافلة بالعطاء �ملبد´ كان من 

�سو�ر)،  نتائجها �لعمل �لغنائي �ملو�سيقي (�لأ

(وم�سو�ر) من �سعر �سعيد عقل، ثم (بردى)، 

خط̀`````ل �ل�سغري، و(من  و(ود�د) م̀`````ن �سعر �لأ

نعميات̀`````∂ يل) �سعر بدوي �جلبل. وقد �أذهل 

�ل�ساعر ب̀`````دوي �جلبل �سوت ف̀`````ريوز وقدم 

للمثلå �للبناين �لر�ئ™ ق�سيدت¬ (نحن و�لقمر 
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ج̀`````ري�ن)... وغدت دم�س̀`````ق �ملنطلق �جلديد 

�حلاف̀`````ل للرحابنة حي̀`````å تربعو� على عر�ص 

�ل�سهرة باأعمالهم �لفنية �جلديدة و�ل�سخمة 

�لتي �أخòت تتو�ىل على �ل�ساحات �لفنية يف 

�أرجاء �لوطن �لعرب̀`````ي. وكان �حلدç �لبارز 

BنòÄ بع̀`````د �نطالقة دم�سق ب̀`````دء مهرجانات  �

بعلب̀`````∂ يف خريف 1957. كم̀`````ا كانت �أغنية 

 õغنيات �لتي �رتك »�إىل ر�عية« من �أجمل �لأ

ن�سها �ل�سعري �إىل حب �لطبيعة باإيقا´ �أ�سيل 

جميل وهي من ‹õوء �لبحر �لكامل:

 »`````̀YGô`````̀ŸG  ¤EG  ™```̀«```̀£```̀≤```̀dG  »````̀bƒ````̀°````̀S

 ´É````̀≤````̀Ñ````̀dG  ö`````̀†`````̀N  ¤EG  »``````̀°``````̀†``````̀eGh

 IOƒ`````````̀°`````````̀û`````````̀fCG É````````````̀j ,AGô`````````̀ª`````````̀``````````̀°`````````̀S

 »```````̀YGô```````̀ŸG º`````̀ ∏`````̀M É````````̀j äÉ```````̀HÉ```````̀¨```````̀dG

برز  خ̀`````ر و�لأ Bلفني �ل� çث̀`````م كان �حل̀`````د

بدم�سق �أي�سا يف �إثر ذل∂ هو �لنجاح �لباهر 

للرحابنة �سن̀`````ة 1959 بف�سل م�ساركتهم يف 

�حتف̀`````الت �فتتاح معر�ص دم�س̀`````ق �لدويل، 

و�إذ ذ�∑ �أ�سبح̀`````ت ه̀`````ò√ �مل�ساركة مو�سمية 

ود�ئمة. 

وخ̀`````الل هò√ �لفÎة �ÿ�سبة من �لعطاء 

�لفن̀`````ي يف دم�س̀`````ق وبعلب∂ عرف̀`````ت �ل�ساحة 

�ملو�سيقي̀`````ة �لفني̀`````ة �نعطاف̀`````ا ذ� �س̀`````اأن يف 

م�سرية فريوز و�لرحباني̀`````ني وذل∂ بالتفاتهم 

�إىل ��ستيح̀`````اء �ل̀`````ç�Î �لعرب̀`````ي ول �سيم̀`````ا 

فن �ملو�سح̀`````ات �لòي بر´ في̀`````¬ �أجد�دنا يف 

ندل�ص. ففي ليل̀`````ة �فتتاح �ملعر�ص �لدويل  �لأ

بدم�سق يف �سيف 1959 كان �سوت من�سور 

أج̀`````و�ء عا�سمة  � �لرحباين �جله̀`````وري Áالأ 

مويني: �لأ

 ≈`̀ª`̀g  å```«```¨```dG  GPEG  å```«```¨```dG  ∑OÉ```````̀L

 ¢````̀ù````̀dó````̀f C’É````̀H π`````°`````Uƒ`````dG ¿É``````````̀eR É``````̀j

 É``̀ ```̀ª``̀ ∏``̀M  ’EG  ∂`````̀∏`````̀ °`````̀Uh  ø`````̀µ`````̀j  ⁄

 ¢``ù`````∏``à``î``ŸG  á``̀°``̀ù``̀∏``̀N  hCG  iô`````µ`````dG  ‘

وعل̀`````ى ه̀`````ò� �لغ̀`````ر�ر �نطلق̀`````ت �لفرقة 

خر: (ملا بد� يتثنى...) وتاألق في¬  Bل� íباملو�س

�سوت ف̀`````ريوز باأد�ء ر�ئ™، »فانفجرت �لقاعة 

�لرحيب̀`````ة بت�سفيق كثي̀`````ف نحو ثالç دقائق 

حيqا فيها �جلمهور �حلا�سد فريوز�ً و�سحبها 

وقوفا بن�سوة بالغة، ودمو´ �ل�سعادة ت�سيل من 

عيون �لدم�سقي̀`````ني �لòين �سعرو� باأن تر�ثهم 

�ملغيqب قد عاد �إليهم«.

ثم تعõزت هò√ �مل�ساعر �لن�سوى يف ليايل 

دم�س̀`````ق بق�سي̀`````دة �ساعر لبن̀`````ان �سعيد عقل 

�لò�ئعة (�سائليني):

 ΩÓ``̀ °``̀ù``̀dG äô````̀£````̀Y Ú````̀M »``̀æ``̀«``̀∏``̀FÉ``̀°``̀S

ΩGõ`````̀ÿG π````̀à````̀YGh OQƒ````````̀dG QÉ`````̀Z ∞``̀«``̀c

وحني و�سلت فريوز �إىل هò� �لبيت:

º``̀¡``̀H â````̀≤````̀°````̀V ¿EÉ`````````````̀a ,¿ƒ````````````̀jƒ````````````̀eCG

 ΩÉ``°``û``g ¿É``̀à``̀°``̀ù``̀Ñ``̀H É```̀«```̀fó```̀dG Gƒ`````̀≤`````̀◊CG

و�إذ ذ�∑ كم̀`````ا يروي من�س̀`````ور �لرحباين 

»هب̀`````ت عا�سفة عارمة من �لت�سفيق، وكانت 
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�سورية يومه̀`````ا تعي�ص �أجو�ء �لوحدة �لبهيجة 

م™ م�رش«.

ندل�سية �لõ�هية  ويف غمرة هò√ �لهالة �لأ

خوين رحباين �لتغني بليايل �حلب  ط̀`````اب لالأ

 √òسى وباأيام �لو�سل و�جلفا. �إن¬ د�أب ه� و�لأ

�لدني̀`````ا �لتي ل تتبدى للع�س̀`````ا¥ �إل �إذ� كانت 

حالوتها ‡õوجة باملر�رة كان ذل∂ حال �بن 

زيدون يف ق�سيدت¬ �لر�ئعة �لتي مطلعها:

 Éæ«fGóJ ø``e  Ó`̀jó`̀H  »`̀FÉ`̀æ`̀à`̀dG  ≈`̀ë`̀°`̀VCG

 É`̀æ`̀«`̀aÉ`̀Œ É``̀fÉ``̀«``̀≤``̀d Ö``̀«``̀W ø```̀Y ÜÉ``````̀fh

خوين �ل�ساعرين �أن ين�سجا  فقد طاب لالأ

أبياتهما �لوجد�نية على نول ق�سيدة �سلفهما  �

�ل�ساعر عا�سق ولدة حني ن¶ما ق�سيدتهما 

�مل�سÎك̀`````ة �جلميل̀`````ة »�أم�ص �نتهين̀`````ا« وفيها 

يندبان زمان و�سل ⁄ يطل:

  É``fÉ``c ’h É``̀æ``̀c Ó```̀a  ,É``̀æ``̀«``̀¡``̀à``̀fG  ¢```̀ù```̀eCG

ÉfÉ«°ùf  ó`̀Yƒ`̀dG  π`̀N ó`̀Yƒ`̀dG  ÖMÉ°U É`̀j

 â∏–QGh  ∂«°VÉe  ≈∏Y  ¢SÉ©ædG  ±É`̀W

 É``f B’G  CGó`̀gÉ`̀a  , kGƒ`̀é`̀°`̀T  ƒë°üdG  ≥`̀FGó`̀M

 É``æ``Jhô``K π```̀c â```̀fÉ```̀ch É```jGó```¡```dG ≈``̀à``̀M

É``̀fÉ``̀jGó``̀g É`̀gÉ`̀æ`̀«`̀ °`̀ù`̀f – ´GOƒ````````dG π``̀«``̀d

 á`̀eô`̀fi ´ƒ`̀°`̀†`̀dG ≥`̀«`̀Ñ`̀Y ô`̀©`̀°`̀T §`̀jö`̀T

É`̀fÉ`̀«`̀≤`̀d ø`̀°`̀ü`̀Z ø```̀e â`̀£`̀≤`̀°`̀S á``̀ª``̀‚h

 É`̀¡`̀∏`̀ª`̀– ¢````````̀VQ C’G ìÉ```̀jô```̀d É``̀¡``̀à``̀ª``̀∏``̀°``̀SCG

É`̀fBÉ`̀£`̀°`̀T â````````̀cQOCG Ó```̀a Üƒ``̀Ñ``̀¡``̀dG Ú```̀M

 á©Lƒe ¿É`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ió```e  ‘ á`̀∏`̀MQ É``̀j

É`̀fÉ`̀æ`̀ZCGh É`̀¡`̀æ`̀Y iƒ``̀¡``̀dG ≈``̀æ``̀ZCG ¿É```c É``̀e

:ÊGóLƒdG ≈ëæŸG

 ∑Îيكاد يكون عن�رش �حلب �لقا�سم �مل�س

يف ‹م̀`````ل ف̀`````ن �لرحابنة. وم̀`````ن رقيق غõل 

خوين ت�سوير ذل∂ �لبوح �ل�سامت  هòين �لأ

على ل�سان ح�سناء عا�سقة:

 Üó`̀¡`̀dÉ`̀H ¢``̀ù``̀e C’G AÉ``̀≤``̀d iô````̀cP â`̀ª`̀∏`̀Ÿ

Ö`̀©`̀à`̀dG ≥``̀aÉ``̀ÿG ‘ É`̀¡`̀æ`̀°`̀†`̀MCG â````̀MQh

 Êô```ª```¨```Jh Ö```̀«```̀Z ø`````̀e ì qƒ`````̀∏`````̀J ó````````̀jCG

 Ö¡°ûdÉH  QÉªb C’ÉH  ,Aƒ°†dÉH  ,A±ó`̀dÉ`̀H

 »`̀æ`̀dCÉ`̀ °`̀ù`̀J º```̀K ƒ```̀fó```̀J Ò`̀aÉ`̀ °`̀ü`̀©`̀ ∏`̀ d É```̀e

Ö°ü≤dG  Ió`̀≤`̀Y  â``̀MGQ  ∑ô©°T  â∏ªgCG

¬d â`̀ª`̀°`̀ù`̀à`̀HG É``e ÊEG ∫É``̀b ø``e ?√Gƒ`````̀gCG

Üô```̀¡```̀dG  ¤EG  ¥ƒ```̀ °```̀ T  »``̀æ``̀≤``̀fÉ``̀©``̀a  É``````̀fO

 …ó``̀j  OÎ````̀ °````̀ SCG  ¿CG  √ó`````̀j  ø````̀e  â``̀«``̀°``̀ù``̀f

Üó``¡``dG á````aQ â```dÉ```Wh ,ΩÓ``̀°``̀ù``̀dG ∫É````W

 á`̀Ñ`̀©`̀à`̀e qó`````̀¡`````̀fCG É```````̀fCG É````̀j ,É````````̀fCG iÒ`````̀M

 Ö`̀≤`̀Jô`̀e AÉ```̀«```̀YEG ‘ ô``FÉ``à``°``ù``dG ∞``̀∏``̀N

 É``fô``FGR AÉ```̀L ¿EG Ó``̀g É``̀j ?iƒ``̀¡``̀dG ƒ```̀gCG

 Öµ°ùfGh  ∑ÉÑ°ûdG  ≈∏Y  º q«N  ô£Y  É`̀j

وكان م̀`````ن �ملقتطف̀`````ات �ل�سعري̀`````ة �ملغناة 

 Èب�س̀`````وت فريوز لل�ساعري̀`````ن بيتان ت�رشي ع

أ�سعار �لعòريني: حروفهما نفحات من �

 …ó``«``°``S  ∂```Ñ```M  ¿CG  »```̀Ñ```̀fP  ¿É``````c  ¿EG

Üƒ``````̀fP Ú```̀≤```̀ °```̀ TÉ```̀©```̀ dG ‹É`````̀«`````̀d π````̀µ````̀a
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 Iô`````̀Ÿ  ÊEGh  ,»`````````````HQ  ¤EG  Üƒ```````````````̀JCG

 Üƒ```````̀JCG ∂`````̀«`````̀ dEG ,»`````````̀HQ ≈```̀æ```̀fiÉ```̀°```̀ù```̀j

: á«°†≤dGh øØdG ºMÓJ

 Èجلائحة ع� ç�ح̀`````د ومثلما كان̀`````ت �لأ

تاري̀`````ï �لب�رشية، بانت�سار�ته̀`````ا و�نك�سار�تها، 

و�أفر�حها وماB�سيها تفجر م�ساعر �ملبدعني، 

غدت �أحو�ل �لوطن �لعربي وق�سايا√ هاج�ص 

خوي̀`````ن رحب̀`````اين من̀`````ò منت�س̀`````ف �لقرن  �لأ

�لع�رشين. فق̀`````د تفاعال م™ هم �أمتهم بد�ف™ 

Áان �لعميق  �لنتم̀`````اء �لوطيد لوطنه̀`````م و�لإ

بحقهم يف �حلياة. 

لقد غدت ق�سية فل�سط̀`````ني وعا�سمتها 

 Èبد�عية ع أبرز �ملح̀`````اور �لإ �ملقد�س̀`````ة �أحد �

 Ìم�س̀`````رية رحبانية فنية حافل̀`````ة بعطائهم �ل

�ملتمي̀`````õ. وما قدم¬ �لرحباني̀`````ان م™ �ل�سيدة 

ف̀`````ريوز ي�س̀`````كل حالة ريادي̀`````ة يف تاريï حياة 

�لع̀`````رب �لفني̀`````ة و�ملو�سيقي̀`````ة. كان̀`````ت مغناة 

 ∑Î(ر�جعون) �أول عمل �سعري مو�سيقي م�س

يف ه̀`````ò� �ل�س̀`````دد، وق̀`````د Œ̀`````اوزت �ل�سكل 

نا�سيد �لوطني̀`````ة �ملعهودة �لتي  أل̀`````و± لالأ �ملا

تت�سم عادة بالفخامة وعل̀`````و �لنÈة ومبا�رشة 

د�ء، لتتح̀`````ول �إىل عم̀`````ل غنائي يقوم على  �لأ

حو�ر �سائق بني �لفرد و�ملجموعة و�أي�سا بني 

مل و�لرجاء يف  �ل�سوت و�ل�سدى، ثم بني �لأ

غمار و�ق™ م̀`````Îد مرير من �لبوؤ�ص و�لت�رشد. 

غني̀`````ة �لن�سيد على حبكة  وهكò� �نطوت �لأ

در�مية طوعت هò� �ملو�سو´ �ل�سائ∂ وجعلت¬ 

�سلوب، حيå “ت حماكاة  ن�سيجا رحباين �لأ

�لطبيعة بن̀`````Èة رومان�سي̀`````ة مفعمة باحلنني 

حممولة على �أ�سو�ت �ملجموعة وهي تناجي 

ن�سيما من رو�بي تل∂ �لديار �ل�سليبة:

º``̀«``̀ °``̀ù``̀ f É````````̀j É````````̀fOÓ````````̀H ø````````̀e â``````````````fCG

ió````````````̀ŸG ™```````£```````≤```````j GÒ``````````̀Ñ``````````̀Y É````````````̀j

º``̀«``̀¡``̀j ,¢``````````````````̀VQCG Ωƒ``````̀ª``````̀g Ó``````̀eÉ``````̀M

GOö``````````̀T  ¢````````````````````````VQ C’G  ‘  É````````¡````````∏````````gCG

»هò� �ملطل™ �لòي يحاكي طقو�ص �حلنني 

يف �ل�سعر �لعربي �رشعان ما يتبدل يف حل¶ة 

�نعطا± در�م̀`````ي ومو�سيقي يطرح ��ستفهاماً 

��ستنكارياً ينطوي على موقف ثوري عارم«:

ΩÉ``̀£``̀M Ò``````̀ÿG ´Gö``````````Th ,ΩÉ`````æ`````f π`````g

ΩÓ````̀X  ≥````````̀◊G  ÜhQOh  ΩÉ`````̀æ`````̀f  π``````̀g

�رش�ر  وياأتي �جلو�ب �رشيع̀`````اً مفعما بالإ

Á̀`````ان توؤدي¬ ‹موعة �لك̀`````ور�ل ب�سوت  و�لإ

و�حد هادر ‹لجل:

 ¿hOöûŸG É¡jCG kÉaƒbh ... kÉaƒbh

¿ƒ©ª°ùJ πg iôJ Éj , kÉaƒbh

É```¡jóàØj ø`e ÉfQÉjO

 É````¡«a äƒÁ ÉfÒZ øe

وعÈ دفقة م̀`````ن �مل�ساعر �لالهبة تنطلق 

من رح̀`````م �لت�رشد و�ملاأ�ساة عب̀`````ار�ت �لرجاء 

مل  �ملن�سود �لòي يوؤ�س�ص لفعل �ملقاومة، و�لأ

�لوطيد بتحقيق حلم �لعودة:
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¿ƒ```````````̀©```````````̀LGQ  QÉ```````````````````£```````````````````e C’G  ‘

¿ƒ``````````̀©``````````̀LGQ  QÉ`````````````°`````````````ü`````````````Y E’G  ‘

 ìÉ`````````````jô``````dG  ‘  ,¢``````Sƒ``````ª``````°``````û``````dG  ‘

ìÉ`````````````£``````Ñ``````dG  ‘  ∫ƒ```````````̀≤```````````̀◊G  ‘

  ∫Ó`````````````̀¶`````````````̀dGh  ∫É``````````````````̀eô``````````````````̀dG  ‘

∫Ó````````````̀à````````````̀dGh  ÜÉ``````````©``````````°``````````û``````````dG  ‘

¿ƒ©LGQ ...¿ƒ©LGQ ..¿ƒ©LGQ

وتتبدى ربو´ فل�سط̀`````ني مبدنها وقر�ها 

ورو�بيه̀`````ا وبيار�ته̀`````ا يف كث̀`````ري ‡̀`````ا ن¶م¬ 

�لرحباني̀`````ان وغنت¬ فريوز ب�سوتها، مثل يافا 

وبي�سان ف�ساًل عن �لقد�ص بطبيعة �حلال...« 

وقد قدم �لرحابن̀`````ة �أحد ع�رش عمال غنائيا 

ع̀`````ن �لق�سي̀`````ة �لفل�سطينية �ختõل̀`````و� فيها 

أليم̀`````ة و�أحد�ثاً ج�سيم̀`````ة من معاناة  وقائ̀`````™ �

عمال  �لت�رشد و�للجوء و�حلنني. ومن هò√ �لأ

�ساف̀`````ة �إىل مغناة  �ل�سعري̀`````ة �ملو�سيقي̀`````ة بالإ

(ر�جعون)، (�أجر��ص �لعودة، �لقد�ص �لعتيقة، 

ج�رش �لعودة، �سÔج™ يوما �إىل حينا..):

É````̀æ````̀ q«````̀M  ¤EG  É````````eƒ````````j  ™``````̀LÔ``````̀°``````̀S

≈`````æ`````ŸG  äÉ```````````̀Ä```````````̀aGO  ‘  ¥ô``````````¨``````````fh

 ¿É```````̀eõ```````̀dG ô````````̀Á É````̀ª````̀¡````̀e ™`````̀LÔ`````̀ °`````̀S

 É``̀```̀æ``̀æ``̀«``̀H É``````̀e äÉ`````̀aÉ`````̀°`````̀ù`````̀ŸG iCÉ````````æ````````Jh

عل̀`````ى �أن مغن̀`````اة »زهرة �ملد�ئ̀`````ن« كانت 

�سي̀`````™ بني ن¶ري�ته̀`````ا، �إذ د�رت  جم̀`````ل و�لأ �لأ

�سما´ وتربعت على  ل�سن وخلب̀`````ت �لأ على �لأ

عر�̀`````ص �ل�سهرة. حيå تو�ف̀`````رت فيها بر�عة 

�لن¶م وجم̀`````ال �للحن وروع̀`````ة �لغناء. وقد 

قدمها �لرحابنة عقب �لنكبة و�سقوط مدينة 

�رش�ئيلي يف �ÿام�ص  �لقد�ص بيد �لحتالل �لإ

م̀`````ن حõير�ن 1967. لق̀`````د حفلت �لق�سيدة 

ن�ساني̀`````ة  �لرحباني̀`````ة بالرم̀`````وز �لديني̀`````ة و�لإ

و�لتاريخي̀`````ة. كما ��ستهلت ف̀`````ريوز مقاطعها 

بعبار�ت روحانية خا�سعة ترتكõ �إىل طقو�ص 

�لعبادة و�ل�سالة �ملتاأ�سلة يف تر�ç �مل�سيحيني 

و�مل�سلمني:

...»∏°UCG ,IÓ°üdG áæjóe Éj ∂∏L C’

 øcÉ°ùŸG á«¡H Éj ∂∏L C’

øFGóŸG IôgR Éj

...»∏°UCG ,IÓ°üdG áæjóe Éj ,¢SóbÉj

ومبêõ جميل وتو��سè �سائ≠ بني �مل�ساعر 

�لدينية و�لعاطف̀`````ة �لوطنية “�سي �ملناجاة 

�ل�سائقة لتل∂ �ل�رشوح �ملقد�سة:

 Ωƒ```̀j π`````̀c π````̀Mô````̀J ∂`````̀«`````̀dEG É```̀æ```̀fƒ```̀«```̀Y

ó`````̀HÉ`````̀©`````̀ŸG  á```````````````````````̀bhQCG  ‘  Qhó````````````````̀ J

 á````̀Áó````̀≤````̀dG ¢````̀ù````̀FÉ````̀æ````̀µ````̀ dG ≥`````̀fÉ`````̀©`````̀J

ó```̀LÉ```̀°```̀ù```̀ŸG ø``````̀Y ¿õ```````````◊G í````̀°````̀ù````̀“h

 AGöS E’G á∏«d Éj

 AÉª°ùdG ¤EG Ghôe øe ÜQO Éj

 »∏°UCG »æfEGh ,Ωƒj πc πMôJ ∂«dEG Éæfƒ«Y

وتنعطف �ملغناة برفق و�سال�سة �إىل جوهر 

�ملو�سو´ ولب �ملاأ�س̀`````اة، وذل∂ على �سعيدين 

متعانق̀`````ني من �لت�ساد �ل�س̀`````ارñ بني عد�لة 



125 2011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

»FÉæ¨dG ìöùŸG

ع̀`````د�ء... هو ذ� �مل�سهد  �ل�سماء ووح�سية �لأ

�ملوؤثر م�سه̀`````د �مل�سيí �لولي̀`````د و�أم¬ �لعòر�ء 

وقد �نهمرت �لدمو´ من عينيهما حõناً على 

جمو´ �لالجÄني �لòين �رشدتهم �أيدي �ل¶لم 

و�لطغيان:

 Ëôe ¬eCGh IQÉ¨ŸG ‘ πØ£dG

 ¿É«µÑj ¿É¡Lh

 GhOöûJ øe πL C’

∫RÉæe ÓH ∫ÉØWCG πL C’

πNGóŸG ‘ ó¡°ûà°SGh ™aGO øe πL C’

لقد حلت �لنكبة ووقع̀`````ت �ملاأ�ساة، وكان 

يوم �لهول:

ΩÓ°ùdG øWh ‘ ..ΩÓ°ùdG ó¡°ûà°SÉa

Ö◊G ™LGôJ ¢Só≤dG áæjóe äƒg ÚM

 Üô◊G âæWƒà°SG É«fódG Üƒ∏b ‘h

وكما ي�سب̀`````ق �لهدوء �لعا�سف̀`````ة، تتفجر 

 Èلنفو�̀`````ص بث̀`````ور�ت �لغ�سب بع̀`````د نفاد �س�

وط̀`````ول معان̀`````اة، وتنطل̀`````ق من ق̀`````ا´ �ملاأ�ساة 

أ�س̀`````و�ت �حلق ‹لجلة تتع̀`````اىل فيها نÈ�ت  �

�رش�ر: �لعÁõة و�لإ

  äBG ™WÉ°ùdG Ö°†¨dG

¿ÉÁEG »∏c ÉfCGh

   äBG ™WÉ°ùdG Ö°†¨dG

¿GõM C’G ≈∏Y ôeCÉ°S

 ôeÉ¨dG ˆG ¬Lƒch

äBG ,äBG äBG

Á̀`````ان يعمر  فاحل̀`````ق ل Á̀`````وت ماد�م �لإ

�لقل̀`````وب، ول بد للفج̀`````ر �أن ينبثق ول�سم�ص 

�حلري̀`````ة �أن ت�̀`````رش¥، و�إذ ذ�∑ لبد �أن يندثر 

مال: Bل¶الم وتتحقق �ل�

 Éæàæjóe ÜÉH πØ≤j ød

ÜGƒH C’G ≈∏Y ¥OCÉ°S

ÜGƒH C’G É¡ëàaCÉ°Sh

¿OQ C’G ô¡f Éj π°ù¨à°Sh

 á«°Sób √É«Ã »¡Lh

 ¿OQ C’G ô¡f Éj ƒëªà°Sh

á«éª¡dG Ωó≤dG QÉKBG

Iƒ≤dG ¬Lh Ωõ¡«°Sh

Éæd ¢Só≤dGh Éæd â«ÑdG

¢Só≤dG AÉæH ó«©æ°S ÉæjójCÉHh

ΩÓ°S ¢Só≤∏d ,ÉæjójCÉH

äBG ,äBG ,äBG

Á̀`````ان و�ل�سمود، و�سورة  �إنه̀`````ا معلقة �لإ

�لنتماء �لعميق �إىل �لوطن، و�ل�سو¥ �حلميم 

ر�ص، خاللها تتعانق �لكلمات �لهادفة  �إىل �لأ

د�ء �لعòب بحيå تو�سل  و�للحن �ل�سجي و�لأ

غنية �إىل �سفا± �لتفاوؤل بالغد وت�سمو ب¬ 
�لأ

مل.  �إىل رحاب �لأ

 ∑Îلن�̀`````ص �مل�س� �òلقد تو�ف̀`````رت يف ه

للرحابن̀`````ة جملة من �ملقوم̀`````ات �لفنية �لتي 

ب̀`````د�´ و�نطلقت بها  رفعت̀`````¬ �إىل مر�ق̀`````ي �لإ



»FÉæ¨dG ìöùŸG

1262011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

�إىل �Bفا¥ �ل�سه̀`````رة. فاملغناة خال�سة ملو�سو´ 

فل�سطني نا�سجة ح̀`````ول مدينة �لقد�ص هالة 

�سجي̀`````ة من �مل�ساع̀`````ر و�لهو�ج�̀`````ص يف نف�ص 

ن�سان �لعربي. وذل̀`````∂ من خالل ر�سدها  �لإ

�جلمي̀`````ل �ملوؤثر ملا يعتمل ب̀`````ني جو�نح¬ من 

Bم̀`````ال. وكòل∂ ما  أح̀`````õ�ن و�Bلم وتطلعات و� �

–فل ب̀`````¬ �مل�ساج̀`````د و�لكنائ�ص م̀`````ن �أدعية 

و�سل̀`````و�ت، وخ�سو´ و�بته̀`````الت، وما تنطوي 

علي¬ نفو�̀`````ص �ملتعبدين من روحانية و�إÁان. 

لق̀`````د ��ستطا´ �ل�ساع̀`````ر�ن �ملبدعان ب�سال�سة 

ورفق ��ستح�سار �س̀`````ور متجòرة يف õflون 

�لò�كرة �لروحي ل̀`````دى �ملوؤمنني، مثل �سورة 

أم̀`````¬ مرË، وليل̀`````ة �إ�رش�ء  عي�س̀`````ى �مل�سيí و�

ق�سى.  �لر�سول �لكرË (�ص) �إىل �مل�سجد �لأ

و�لق�سيدة م̀`````ن حيå معماره̀`````ا �لفني 

ج�سم حي ناب�ص تتقاطر من خالل¬ م�ساهد 

موحية �سائقة بتدرê و�ن�سياب، حتى تو�سل 

�ملتلقي �إىل مدى �إفعام¬ بثقت¬ بنف�س¬ وتفاوؤل¬ 

بغد√ وم�ستقبل¬، و�إ�رش�ر√ على –رير �أر�س¬ 

ومقد�سات¬. 

�أما �سما´ (زهرة �ملد�ئن) بلحنها �ل�سجي 

و�سوت فريوز �لعبقري، فهو �إبد�´ فو¥ �إبد�´ 

ي�سمو باملرء �إىل �أجو�ء علوية ل يحد مد�ها 

ول تبلى جدتها...

❁				❁				❁

:á«µëŸG áé¡∏dGh ≈ë°üØdG ÚH

خو�ن �جلبلي̀`````ان رتعا يف ربو´  ذ�ن̀`````∂ �لأ

لبنان �جلميلة، وت�سبعا �أي�ساً منò طفولتهما 

بالكلمة �حللوة و�لعبارة �ملجنحة، كما �كت�سبا 

من بيÄتهما بل من �أ�رشتهما من ن�سوة ورجال 

زجال،  كث̀`````ري�ً من �ملرويات �ل�سعبي̀`````ة ومن �لأ

وهكò� كان ر�ئدهما �للفß �جلميل و�لعبارة 

 ،íيال �ملجنÿ�ملتوثب̀`````ة و�ل�سورة �لطريفة و�

أبياتا من  أي̀`````ا كان �سكل �لق�سي̀`````دة، � وذل̀`````∂ �

أبيات̀`````ا م̀`````ن �لد�رجة، ل فر¥  أو � �لف�سح̀`````ى �

أو ذ�∑ �ل�سكل،  عندهما ب̀`````ني هò� �لنم̀`````ط �

دب وما  م̀`````اد�م ح�سن �لتعبري هو عم̀`````دة �لأ

د�م �جلمال هو �لقا�س̀`````م �مل�سÎ∑ يف كل ما 

ين¶مان. ولي�ست �لبالغة مق�سورة على جن�ص 

أدب̀`````ي حمدد �أو ‰ط �سع̀`````ري معني. ولنا يف  �

ندل�سي̀`````ة دليل على  كثري م̀`````ن �ملو�سحات �لأ

بد�´ و�لتميõ، كم̀`````ا هو �حلال �أي�سا لدى  �لإ

�سعار  زجال ويف �لأ �بن قõمان و�أمثال¬ يف �لأ

ندل�سيون  �ل�سعبية �لتي بر´ فيها �أ�سحابها �لأ

وطاولو� بها كبار �ل�سعر�ء. 

و�لرحابنة بف�سل �سد�د فكرهم وفطنتهم 

مر  ورهافة ذ�ئقته̀`````م �لفنية ⁄ يÎكو� هò� �لأ

على �إطالق̀`````¬، �إذ ⁄ يكن توجههم مطلقا ول 

�سلوب يف �ÿطاب  �عتباطيا ب�سدد �للغة و�لأ

أ�سعارهم �إىل  �ل�سعري، بل كانو� يجنحون يف �

�إيثار �لف�سحى يف تناولهم �لق�سايا �لوطنية 
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و�لقومي̀`````ة ول�سيما �مل�سام̀`````ني �لÎ�ثية، ملا 

�سيل من عبق  �سلوب �لأ ينطوي علي¬ هò� �لأ

�لتاريï و�إيحاء�ت �ملا�سي. وهò� يف�رش مثاًل 

�إنت̀`````اê �لرحابنة �إحدى ع�̀`````رشة �أغنية ب�سدد 

مو�س̀`````و´ �لقد�̀`````ص وق�سية فل�سط̀`````ني باللغة 

�لف�سحى ع̀`````د� مغناة و�ح̀`````دة كانت باللغة 

�ملحكي̀`````ة �أي �للهجة �للبنانية �لد�رجة، وهي 

�أغنية »�لقد�ص �لعتيقة« �لتي غمرت ب�رشدها 

�حلكائ̀`````ي �لب�سي̀`````ط و�ملوؤثر نفو�̀`````ص �ل�سعب 

�لفل�سطيني باأ�سجى �مل�ساعر. 

وقد جنم عن هò� �لفهم �مل�سÎ∑ و�لن¶ر 

�لنافò �إىل جوهر �ل�سعر �أن ن¶م �لرحبانيان 

ق�سائ̀`````د عمودية ف�سيح̀`````ة وق�سائد عامية 

أ�سعارهما جميعاً مت�سمة  �سعبية، حيå كانت �

بعòوب̀`````ة �للفß وجم̀`````ال �لت�سوير. من ذل∂ 

أ�سطر ر�سيقة تن�سí بب�ساطة  مثاًل قولها يف �

�لعبارة ور�ساقة �لوزن: 

¿GÒL ôª≤dGh Éæëf

ÉædÉÑb øe ™∏£«H                 ÉædÓJ ∞∏N ƒà«H

¿É◊ C’G ™ª°ùj

Éfó«eô≤H ∑QÉJh                Éfó«YGƒe ±QÉY

¿Gƒd C’G πªLCG

ÉfQGO ôWÉæb ≈∏Y                  ÉfQGRh πW ÉŸh

¿É``LôŸG ¢TöTQ

ومن هò� �لقبيل من ق�سائد �لرحبانيني 

باللغ̀`````ة �لد�رجة و�ملت�رشبل̀`````ة باأحلى �لأحلان 

قولها يف ق�سيدة �أخرى تنطوي على مناجاة 

عاطفية حانية مل�ساهد �لطبيعة وتعلق حميم 

باأر�ص �لوطن:

 iƒ``````````̀¡``````````̀dG É````````æ````````«````````∏````````Y º````````̀ °````````̀ ù````````̀ f

…OGƒ`````````````````̀``````````````````̀dG ¥ô``````````````̀Ø``````````````̀e ø`````````````````̀e

  iƒ``````````¡``````````dG π```````````````````̀NO ,Gƒ`````````````````̀gÉ`````````````````̀j

 …OÓ````````````````````̀H ≈`````````````̀∏`````````````̀Y Êó``````````````````````````̀N

ثم ت�سويرهم̀`````ا �حلي جلنب̀`````ات بعلب∂ 

 åلر�ب�سة عل̀`````ى �أر�ص بالدن̀`````ا �لغالية حي�

أو�بدها �لغابرة من  يتماهى �ل�ساعر�ن م̀`````™ �

خالل �سور طريفة وحميمية معجبة:

∂LGQO ≈∏Y á©ª°T ÉfCG ,∂Ñ∏©H

∂````LÉ«°S ≈∏Y IOQh

 ∂``LGöùH âjR á£≤f ÉfCG

≈``````≤Ñf ìQ ¿ƒg

≈≤°ûfh ó©``````°ùf

á```«æ¨dG G qóMh Iôé°ûdG ´Qõf

á``«g’EG ájÉµM »µëf Êó∏dh

�إنه̀`````ا عامي̀`````ة ب�سيط̀`````ة �سائغ̀`````ة تقارب 

أتاح لها �أن  �لف�سحى وتنبثق منها، وهò� ما �

مة �لعربية وتالم�ص  تنفتí على �سائر �سعوب �لأ

أ�سماعها بعòوبة ورفق حممولة على �أجنحة  �

حل̀`````ان �ل�سائقة بع̀`````د �أن ترتدم �لهوة بني  �لأ

غنيات:  هò√ وتل∂ يف مثل �إحدى �لأ

 ábÉà°ûe â`̀æ`̀c ¿EG            á````̀bÉ````̀£````̀dG ø``̀e »`̀∏`̀W
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أ�سع̀`````ار رحباني̀`````ة طريف̀`````ة تòكر  وثم̀`````ة �

خطل �ل�سغري.  أمه̀`````ا) لالأ بن¶ريته̀`````ا (هند و�

�سلوب  فقد �مت̀`````ازت �إحد�ه̀`````ا بر�ساق̀`````ة �لأ

لفا® من حيå �ل�سكل �لتعبريي.  وعòوبة �لأ

وهي فو¥ ذل∂ تنطوي عل̀`````ى بر�ءة طفولية 

حمببة م̀`````ن حيå �مل�سمون. �إنها حكاية فتاة 

أنوثتها  �سغ̀`````رية تفتح̀`````ت عاطفتها وتب̀`````دت �

كتفت̀`````í �لÈعم يف �ل�سج̀`````رة �لغ�سة فر�حت 

مها، غري د�رية كن̀`````¬ ما هي في¬.  ترويه̀`````ا لأ

 Èو�لق�سيدة م�رشبلة بعن�رش �لق�ص �ل�سائق ع

مقاط™ ملونة �لقو�يف بحيå ينتهي كل منها 

بالزمة تتكرر بحروفه̀`````ا �لرقيقة �ملمو�سقة، 

وعبار�تها �ل�ساذجة �ملوحية:  »Áي ما بعر± 

كيف«:

 ÊÉ```̀cÉ```̀M ∞```̀«```̀c ±ô````̀©````̀H É`````̀e ,»```````̀Á

¬`````̀fGÒ`````̀M Ú```````̀©```````̀dG ó`````̀æ`````̀Y â```````̀æ```````̀ch

 ìhQ  …ó``````H  ìhQ  …ó``̀°``̀ü``̀≤``̀H  ƒ```à```cô```J

 ÊÓ```̀N Ú````̀©````̀dG ó`````̀M ƒ```̀ °```̀T …Qó```````````eh

!?∞````̀«````̀c ±ô`````̀©`````̀H É``````̀e »``````̀Á

 ƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀ °`̀SG äö```````̀Uh »``̀µ``̀ë``̀jh »``̀µ``̀ë``̀j
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 ÊÉ```̀Ñ```̀N OQƒ`````````````̀ dG ¿É`````````̀c π````̀ °````̀V ƒ`````````̀dh
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 â`̀jó`̀à`̀MGh â``Ø``Nh ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀û`̀dG â``̀HÉ``̀Zh

â`̀jó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  É`̀æ`̀ ``̀∏`̀dG  mÜQO  ´  äó```̀Y  É```̀eh

 â«ÑdG Üƒ`̀°`̀U â`̀°`̀†`̀cQ ∞`̀«`̀c â`̀«`̀Yh É`̀e

 á````fÉ````Yõ````a â``````æ``````ch ,¥ó```````````̀j »````Ñ````∏````b

!?∞````̀«````̀c ±ô`````̀©`````̀H É``````̀e »``````̀Á

 á```̀jó```̀g á`````̀eô`````̀fi »```̀∏```̀à```̀©```̀H ìQÉ``````̀Ñ``````̀e

á```̀«```̀æ```̀Zh ¢``````̀†``````̀«``````̀HCG ô```````̀£```````̀Yh ö````````̀S

 »`̀«`̀æ`̀«`̀Y ∂```̀«```̀g ƒ```````̀ZGR »````∏````dG π````à````eh

ÊÉ```̀µ```̀H ∫É`````̀Ñ`````̀dÉ`````̀H »````̀°````̀T â```̀«```̀ °```̀ ù```̀Mh

!?∞````̀«````̀c ±ô`````̀©`````̀H É``````̀e »``````̀Á

و�سفوة �لق̀`````ول �إن ن¶رة مت�سفí ملجمل 

 �òق�سائد �لرحبانيني تري̀`````¬ مدى حالوة ه

�ل�سع̀`````ر �ل�سعبي بطابع̀`````¬ �لوجد�ين ومنحا√ 

ن�سان  �لò�تي �لòي تتو��سè في̀`````¬ م�ساعر �لإ

�حلاملة م™ م�ساهد �لطبيعة �لفاتنة. 

�إن غاي̀`````ة ه̀`````ò√ �لق�سائ̀`````د جميعا هي 

د�ء ولòل∂ حر�ص  �لتلحني ومن ثم �لغناء و�لأ

�ل�ساعر�ن هنا عل̀`````ى خفة �لعبار�ت ور�ساقة 

وز�ن وتلوين �لقو�يف... وهò� من مقومات  �لأ

كل عمل �أدبي – فني متكامل، �إذ يتيí لناXم¬ 

 .íتطوي™ �ل�سكل �لب�سي̀`````ط للم�سمون �ل�سم

وه̀`````ò� �ملنحى يف �لن¶̀`````م معهود بل مطلوب 

حلان. فاملو�سيقى هنا هي  ليغ̀`````دو معانقا لالأ

�لهد± ولي�̀`````ص �ل�سعر و�أي�سا �للحن هو قبل 

دب �لعربي  Bية ذل∂ يف تاري̀`````ï �لأ �للف̀`````ß. و�

ندل�سية عل̀`````ى �أر�سية  ن�س̀`````وء �ملو�سح̀`````ات �لأ
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حلان.  مو�سيقي̀`````ة Œعل �لكلم̀`````ات مطية لالأ

ويف هò� �ل�سدد علينا �أن نالحß �إن �ملغنني 

�لع̀`````رب يف �سالف �لع�س̀`````ور �لòين ��ستهرت 

بهم �ملدينة �ملن̀`````ورة يف �حلجاز، هم و�لòين 

أتو� بعدهم ⁄ ياأبه̀`````و� لق�سائد �ملعلقات ول  �

أ�سعار �لفحول ‡ا ل يبدو  ل�سائر �ملطولت و�

خوين  أي�ساً �ساأن �لأ � �òمطاوعاً للتلحني. وه

�سل  رحب̀`````اين، �إذ �إنهم̀`````ا لي�سا م̀`````ن حيå �لأ

�ساعرين �سم̀`````ن جمهرة �ل�سع̀`````ر�ء، بل هما 

�ساعر�ن وموؤلف̀`````ان وملحنان وم�رشحيان...، 

أي�س̀`````ا ‡ثالن... �إن قو�م فنهما هو تكامل  و�

هò√ �لعنا�رش وتالحمها يف حõمة متو��سجة 

خر كما  Bيتماه̀`````ى كل عن�̀`````رش يف �ل å`````̀بحي

تتماهى �لر�ح باملاء....

ي حك̀`````م جائ̀`````ر قد يقŒ ±òا√  ودرء�ً لأ

خوين للتقليل من مدى �ساعريتهما  هòين �لأ

أ�سعارهم̀`````ا �لعامية  حني عم̀`````د� �إىل ن¶̀`````م �

�لق̀`````ول  وق�سائدهم̀`````ا �ل�سعبي̀`````ة، بو�سعن̀`````ا 

باطمÄن̀`````ان �إن ن¶م �لرحباني̀`````ني للكثري من 

ق�سائد �ل�سعر �لÎ�ث̀`````ي، باأ�سطر√ �ملتناXرة 

بد�´  وقو�في̀`````¬ �ملوحدة على قدر و�± من �لإ

و�ل�ساعري̀`````ة جدير باأن يب̀`````دد تل∂ �ل�سبهات 

و�ل¶ن̀`````ون. �إن¬ �لنبوÆ �لòي فطر علي¬ هò�ن 

�لفنانان �ملبدع̀`````ان، و�لعبقرية �لتي حباهما 

�هلل به̀`````ا يف �سوت ف̀`````ريوز و�لتي قلما يجود 

�لدهر مبثلها يف كل حني...

: πeÉµàdGh ∑QÉ°ûàdG á«dBG h öùdG ∞°ûc

فل،  Bخر عام م̀`````ن �لقرن �لع�رشين �لB� يف

وقب̀`````ل نح̀`````و ع�رش �سن̀`````ني من وفات̀`````¬، عمد 

�سغ̀`````ر للر�حل  ñ �لأ من�س̀`````ور �لرحب̀`````اين �لأ

أو �سرية حيات¬  عا�سي �إىل تدوي̀`````ن مòكر�ت¬ �

م̀`````™ �أخي¬ وعر�ص خالله̀`````ا �مل�سرية �حلافلة 

خوي̀`````ن ر��سد�ً فيها �أهم  �مل�سÎكة لهòين �لأ

�ملنعطفات و�ملو�قف يف حياتهما �لجتماعية 

ألقى  و�لفنية. وقد �أح�سن من�سور �سنعاً حني �

Bلية �ل�رش�ك̀`````ة �ملديدة يف �لعمل  �س̀`````وء�ً على �

وتلحيناً و“ثي̀`````اًل وتاأليفاً  بد�عي ن¶م̀`````اً  �لإ

م̀`````™ �أخي¬ عا�سي، على نح̀`````و قلما عمد �إىل 

دب̀`````اء و�ملوؤلفون، ول�سيم̀`````ا �ل�سعر�ء  مثل¬ �لأ

يف Œاربهم �لفني̀`````ة �مل�سÎكة. وقد طاب لنا 

�أن نقتط̀`````ف من هò√ �ملعلومات �ملوثقة كثري�ً 

‡ا يهمنا يف هò� �ملجال ‹ال كتابة �لن�ص 

Bلية �لتجربة �لفنية �مل�سÎكة.  �لو�حد، ور�سد �

خوين  وذل∂ ‡ا �أورد√ من�سور يف كتاب¬ »�لأ

رحباين طري̀`````ق �لنحل« �ل̀`````òي �أ�سدر√ �سنة 

غاين  2001 يف بريوت، حي̀`````å يقول: »يف �لأ

قد يحدç �أن يكت̀`````ب عا�سي �أغنية ويلحنها 

ويوزعها، ثم ي�سمعني �إياها، فنتناق�ص فيها. 

أن̀`````ا بالتاأليف و�لتلح̀`````ني و�لتوزي™،  أق̀`````وم � أو � �

أو يقÎح ما  أ�سمع¬ �لعمل، فيو�ف̀`````ق علي¬، � و�

ير�√ من تعدي̀`````الت... وقد يحدç �أن يكتب 

أو يكتب هو  أن̀`````ا. � ه̀`````و �لق�سيدة و�أحلنه̀`````ا �
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أنا �أحلن. ثم نوز´ بح�سب �ن�سغالنا  �ل�سع̀`````ر و�

يف �لعمل و⁄ تكن لòل∂ قاعدة، لكن �لتوقي™ 

خوين رحباين« ثم  كان د�ئماً ي�سدر با�سم �لأ

يقول من�سور: 

»يف �مل�رشحي̀`````ات كن̀`````ا جنتم̀`````™ لنوج̀`````د 

أ�سماء �ل�سخ�سيات �أو  أو نتفق على � �ملو�سو´ �

لنطور فكرة كنا تناق�سن̀`````ا فيها يكون �أحدنا 

�أوجده̀`````ا، جنل�ص معاً كي نوج̀`````د ما ن�سمي¬ 

�ملن̀`````اñ �لعام، ثم نطور �ÿط̀`````وط �لعري�سة 

و�مل�س̀`````ار �لدر�م̀`````ي. ونحر�̀`````ص عل̀`````ى و�س™ 

�مل�ساهدي̀`````ن يف جو �مل�رشحية م̀`````ن �لدقائق 

ول  أ �أحدنا فيكتب �جلõء �لأ وىل. ثم يب̀`````د� �لأ

خر، ثم نتبادل  Bء �لõخر �جل Bفيما يكت̀`````ب �ل،

أن̀`````ا و�أكتب �لق�سم  ق̀`````ر�ءة ما كتبن̀`````ا، فاأعود �

�لòي كتب¬ عا�سي فيما هو من وجهة ن¶ر√، 

أنا،  حي̀`````å يعيد كتاب̀`````ة �لق�سم �ل̀`````òي كتبت¬ �

أو يلغي، و�أحيان̀`````اً يتغري كل  و�أحيانا يقل̀`````ب �

�لت�سميم �لòي نك̀`````ون و�سعنا√... و�أكÌ من 

ن  مرة غرين̀`````ا �ÿا“ة عما كنا �سممناها، لأ

م�سار �مل�رشحية كل¬ يكون قد تغري. هكò� كنا 

ل، حتى جنل�ص  qنتبادل م̀`````ا كتب �حدنا، ونعد

يف �لنهاية مع̀`````اً نعيد �لكتاب̀`````ة مرة ومرتني 

وثالثا، حتى تنتهي �مل�رشحية دون �أن يعر± 

من كتب ماذ�«. 

 ∑Îويف �سدد ر�سد �لعم̀`````ل �لفني �مل�س

Á�س̀`````ي من�سور على ه̀`````ò� �لغر�ر يف ‹ال 

�ملو�سيقى و�لتلحني، فيق̀`````ول: »وهò� �لكالم 

ي�سí كòل∂ على �ملو�سيقى. �أحيانا كنا نلحن 

خر  Bمعاً، يجل�ص �أحدنا على �لبيانو وي�سم™ �ل

أي̀`````¬. �أحياناً كنا نختلف  مناق�س̀`````اً �أو مبديا ر�

حول كلمة �أو جملة مو�سيقية، فنوقف �لعمل 

أو ن�ست�سري  أو يومني حتى ن�سل �إىل حل � يوماً �

أي¬..  مر فناأخ̀`````ò بر� �سدق̀`````اء يف �لأ أح̀`````د �لأ �

وحني كنا نختلف على �أمر فني تتدخل �ستي 

م̀`````ر �سارخة يف وجهي:  (غيت̀`````ا) فتح�سم �لأ

»��سك̀`````ت ول√، �أخو∑ �أكÈ من̀`````∂ وهو د�ئماً 

على حق«

وهك̀`````ò� ر�س̀`````د من�سور رحب̀`````اين بدقة 

و�أمانة Œارب̀`````¬ �لفنية �مل�سÎك̀`````ة على نحو 

مف�سل م™ �أخي̀`````¬ عا�سي يف عو�⁄ �ملو�سيقى 

و�مل�رشح و�لتمثيل و�لتلفاز و�ل�سينما.. وكلها 

‹̀`````الت و��سعة ومركبة ترتكõ بطبيعتها �إىل 

 êت وتخ�س�سات متنوعة –تا�Èتقنيات وخ

�إىل �لتع̀`````اون و�لتكاتف من خالل فريق عمل 

متكامل. 

ويطيب لكل ذي ح�ص وذو¥ �أن ين¶ر بعني 

عجاب �إىل هò√ �ل¶اهرة �ملتميõة  �لر�سا و�لإ

ل̀`````دى �لرحابنة �لثالثة �ملبدعني على �سعيد 

�لت�سار∑ و�لتكامل يف �ملنجõ �لفني و�أكÌ ما 

يتجلى ذل∂ لديهم تعان̀`````ق جملة من �لفنون 

�ملتنوع̀`````ة يف �Bن معاً حيå تتبدى �مل�رشحيات 

 Èلغنائي̀`````ة �لتي �بتدعوها �إجن̀`````از�ً باهر�ً ع�

 .õسنني مديدة من �لعطاء �ملثمر �ملتمي�
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وهك̀`````ò� كان̀`````ت �لبد�ي̀`````ة يف مهرجانات 

أيام �حل�ساد«. ثم  بعلب∂ �سنة 1957 ه̀`````ي »�

عمال �مل�رشحية �لغنائية بوترية �سب¬  تو�لت �لأ

منت¶مة، »فكانت م�رشحية �لعر�ص يف �لقرية 

�سنة 1959 – مو�سم �لعõيõ 1960-�لبعلبكية 

1961 – ج�رش �لقمر 1962 – عودة �لع�سكر 

1962 – �للي̀`````ل و�لقندي̀`````ل 1963 – بي̀`````ا´ 

 íو�” 1964 – دو�ليب �لهو� 1965 – �سÿ�

�لنوم 1967 – �ملحطة 1972 – ق�سيدة حب 

 1975 Ë1973 – لول̀`````و 1974 – مي�ص �لر

 .»1977 �Îب –
أف̀`````الم �سينمائي̀`````ة �سنعها  وثم̀`````ة ثالثة �

أولها بيا´ �ÿو�” �سنة 1965 –  �لرحابن̀`````ة، �

�سفر برل∂ 1968 – بنت �حلار�ص 1969.

وقد “ت عرو�ص بع�ص هò√ �مل�رشحيات 

جنبية،  يف ع̀`````دد من �لبل̀`````د�ن �لعربي̀`````ة و�لأ

�أوروبي̀`````ة و�أمريكية مثل باري�̀`````ص ونيويور∑ 

ومونÎيال... ويف �إثر وفاة عا�سي �لرحباين 

أخ̀`````و√ من�سور  �سن̀`````ة 1986 تاب̀`````™ �لر�سالة �

مبفرد√ و��ستاأنف عرو�ص فرقت¬ �سنة 1987 

أ�سدل �ل�ستار على  حتى وفات¬ �سن̀`````ة 2009 و�

حقبة فنية متاألقة من حياة �لعرب �حلديثة 

�متدت على مدى �أكÌ من �ستني عاماً حافلة 

بالعط̀`````اء �مل�سÎ∑ �ملتمي̀`````õ هيهات �أن يجود 

�لدهر مبثل¬ يف قابل �لõمان...

وعل̀`````ى �لرغم م̀`````ن وفرة �لك̀`````م �ملعريف 

و�سطوع̀`````¬ �ل̀`````òي تو�ف̀`````ر كث̀`````ري من̀`````¬ لدى 

دب  �لد�ر�سني و�لباحث̀`````ني يف ‹ال تاريï �لأ

و�لفن و�ملو�سيقى و�مل�رشح يف �لع�رش �لعربي 

�حلديå ف̀`````اإن ف�سول �ملرء ل ي̀`````كاد يكتفي 

بكل ما ي�سل �إلي¬ من تل∂ �ملعطيات �لو�فرة 

 åتطلعات �لبح È`````̀و�لطريفة معاً، وذل∂ ع

�ملعه̀`````ودة �إىل �ملõيد من معرفة كن¬ �مل�ساركة 

يف كتابة �لن�ص �لفني. 

وهك̀`````ò� يبقى �لت�س̀`````اوؤل مفتوحا �إىل �أي 

مدى يغدو �لثنان يف و�حد. لعل هÿ� �òفاء 

Bلية �لت�سار∑ �لòي يتحدى �ملتلقي هو  خفاء �

قل �أحد �أ�رش�ر√ �لتي  �رش �جلم̀`````ال �أو على �لأ

م�س̀`````ا∑ بها. ولي�ص  أب̀`````ى على حيازتها و�لإ تتا

�جلم̀`````ال بال�رشورة ما يق̀`````ف �أمامنا ويقول 

أنò�... ولكن¬ �لòي يتبدى لنا كاحل�سناء  ه̀`````ا �

أو كالقم̀`````ر ور�ء �ل�سحاب...  خل̀`````ف �لنقاب �

وم̀`````ن هنا لي�̀`````ص بو�س™ �لكلم̀`````ات �أن –يط 

بد�´ �مل�سÎ∑ �إل �إذ� خرجت عن  بحقائق �لإ

�أ�سل دللتها �ل¶اهرة �إىل Xاللها �ملجازية 

يف مثل ه̀`````ò√ �حلالت �لب�رشي̀`````ة و�لتجارب 

�لفني̀`````ة. وعندئò تك̀`````ون معطي̀`````ات �لتعبري 

دبي �أجن̀`````™ ب�سدد توفر �لدللة �ملن�سودة.  �لأ

 èيõأم̀`````ر، �إن �لرحابنة، مب ومهما يك̀`````ن من �

دها�ص ��ستطاعو�  معجب من �لب�ساط̀`````ة و�لإ

بفنه̀`````م �لرفي̀`````™ �لقÎ�ب من م̀`````ê�õ �لنا�ص 

و�لتوغل يف حنايا �لوجد�ن �لعربي يف مناأى 
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ع̀`````ن �لبكائيات �ملك̀`````رورة و�لرتابة �لوع¶ية 

بد�عات  و�لنÈة �ل�سعارية. وبف�س̀`````ل تل∂ �لإ

�لفنية �مل�سÎكة عمرو� �لقلوب بحب �حلياة 

م̀`````ال يف �لنفو�ص ور�سم  Bو�فلح̀`````و� يف زر´ �ل

�لب�سمات على �لوجو√. 

وما �لرحابن̀`````ة يف منطلقه̀`````م �لفني �إل 

أنو�ره̀`````ا على قل̀`````وب �ملالأ  من̀`````ار�ت �سع̀`````ت �

و�أغاين  أ�سع̀`````ار�ً  � م�رشقا ومغرب̀`````ا، فملوؤوها 

و�أحلان̀`````اً، و�أفعموها فرح̀`````اً ون�سوة وحبور�ً. 

Bة  لق̀`````د ز�دو� حياة �لنا�ص حياة كما تõيد �ملر�

�لنور نور�ً.

1- �رت�سى �لرحبانيان يف ��سمهما �سيغة �لتثنية هò√ بالك�رش وفقاً ملبد�أ �حلكاية يف �لنحو �لعربي وحاف¶ا عليها 

يف كل ما كان ين�رش�ن¬ ويوقعان ب¬. 

1- فريوز و�لفن �لرحباين – حممد من�سور، د�ر كنعان. دم�سق 2004م.

2- �لقد�ص، ذ�كرة فنية عربية – حممد من�سور، د�ر �لبعå. دم�سق 2009م.

خوين رحباين: طريق �لنحل، هÔي زغيب، بريوت 2001م. 3- �لأ

أنا�سيد لها تاريï: خالد حممد حمد، د�ر يعرب للدر��سات. دم�سق 2006م. � -4

5- –ية �إىل روح �ساعر بÎ� وزنوبيا، مازن يو�سف �سباÆ، جريدة بلدنا، 17 ∑2، 2009م.

¢ûeGƒ¡dG 
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أربعة ع�رش قرناً ونيفاً على ل�سان  � òيرة �لعربية منõسالم يف �جل� Xه̀`````ر �لإ

�لر�س̀`````ول �لعربي �لع¶ي̀`````م حممد بن عبد �هلل علي¬ �ل�س̀`````الة و�ل�سالم، �لòي 

Áان  �سافة �إىل دعوت¬ لالإ أة بالإ نادى بامل�ساو�ة و�لعد�لة �ل�ساملة وبتحرير �ملر�

�سنام �لتي كان �لعرب يعبدونها زلفى ويقدمون  باإل¬ و�حد وق̀`````ام بتحطيم �لأ

BنòÄ حاماًل �لعلم و�ملعرفة  له̀`````ا �لòبائí..... ثم �نت�رش يف ربو´ �لعا⁄ �ملعرو± �

و�حل�سارة......

.ájQƒ°S øe åMÉH
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 و�إن كانت �ملع̀`````ار∑ �حلربية قد �نتهت 

�س̀`````الم و�مل�سلمني و��ستطا´ �لنبي  مل�سلحة �لإ

�لعرب̀`````ي �أن يهõم خ�سوم¬ وي�ستتهم ويق�سي 

عل̀`````ى جحافله̀`````م نا�̀`````رش�ً بعد ذل̀`````∂ �لعفو 

و�لت�سام̀`````í، فاإن �ملع̀`````ار∑ �لفكرية ⁄ تنت¬ و⁄ 

تتوقف، فقد �أطلق �أعد�وؤ√ موجات متو��سلة 

من �لد�ص و�لت�سكي̀`````∂ و�لت�سليل و�لفÎ�ء، 

وجندو� بع�ص �لكتاب من �ليهود و�مل�سيحيني 

�ليه̀`````ود كما ي�سمهم �لعالم̀`````ة ندرة �ليازجي 

ر�ء �مل�سمومة  Bمت�سلحني بالكلمة �مل�سللة و�ل

م�ستهدفني و�Bملني �أن ينجحو� بهò√ �لو�سائل 

بعد �أن ف�سلو� يف �سو�ها.

هò√ �ملع̀`````ار∑ �ستبقى م�ستم̀`````رة ما بقي 

�س̀`````الم م�سلط̀`````اً ف̀`````و¥ رق̀`````اب �ملنافقني  �لإ

�سالم �لòي  دي̀`````ان...... و�لإ و�ملتاجري̀`````ن بالأ

�نت�رش عند Xهور√ �سينت�رش حتماً يف �لوقت 

ن¬ يتمت™ باملنعة  �حلا�رش عل̀`````ى كل �أعد�ئ¬ لأ

و�ملناع̀`````ة لدى كل م�سلم موؤم̀`````ن بدين¬ ونبي¬ 

Bن¬ وهò� كفي̀`````ل باإف�سال �ملوؤ�مر�ت �سد  وقر�

�مل�سلم̀`````ني و�س̀`````د �ساحب �لدع̀`````وة و�أفكار√ 

وح�سارت¬.

و�ملعرو± �عتماد�ً على �مل�سادر �لتاريخية 

�أن يهود �جلõيرة �لعربية �سارعو� لدى Xهور 

�ساعة و�لت�سوي�ص  �لر�سول �لعربي �إىل �سالح �لإ

فنعت̀`````و� �لنبي م̀`````رة باملجنون وت̀`````ارة بدعي 

أخ̀`````رى ب�ساحر عجيب، ويòكر  كò�ب، وتارة �

وول ديور�نت يف كتاب¬ »تاريï �حل�سارة« كم 

تعر�ص �ل�سيد �مل�سيí علي¬ �ل�سالم �إىل د�سائ�ص 

�ساعات �ل�سيÄة �سد  �ليه̀`````ود �لòين روجو� �لإ

أل�سق̀`````و� بها �لنعوت �لرديÄة  �ل�سيدة مرË و�

ب�س̀`````كل حاق̀`````د ل رحمة في̀`````¬ ول �سد¥ ول 

�أخ̀`````ال¥. وهكò� ��ستمر تاBم̀`````ر �ليهود خالل 

�لتاريï، وخري دلي̀`````ل على ذل∂ هو �حلروب 

�لتي �سنها �لفرجنة يف نهاية �لقرن �حلادي 

ع�رش �مليالدي و�لتي كانت تعبري�ً �سادقاً عن 

وروبيني، متòرعني  �حلقد �لطافí يف نفو�ص �لأ

بحجة حماية حجاê قÈ �ل�سيد �مل�سيí �لòي 

دن�س¬ »�لكفار« فاحتل̀`````و� بجيو�سهم �جلر�رة 

�ل�ساط̀`````Å �ملتو�سطي من �أنطاكية حتى م�رش 

م̀`````™ بع�ص مناطق �لد�خ̀`````ل ومدن¬... وبقو� 

في̀`````¬ حو�يل مÄتي عام... لك̀`````ن ياأبى �هلل �إل 

�أن يت̀`````م نور√ بانت�سار �لعرب و�مل�سلمني على 

�أيدي �لõنكيني وخا�سة �ل�سلطان نور �لدين 

حممود �ل�سهيد ثم �سالح �لدين ثم �ل�سلطان 

�ل¶اه̀`````ر بيÈ�ص �لòي �ست̀`````ت �سمل �لفرجنة 

و��ستاأ�سل �ساأفتهم، وبعد√ تابعت �أ�رشة نائب¬ 

قالوون فطردو� جيو�̀`````ص �لفرجنة �لغا�سبة 

م̀`````ن �ل�ساحل �لعربي عام 1291م ومن �أرو�د 

عام 1302م �إىل غري رجعة.

ر�ساليات  ويف �لع�̀`````رش �حلديå جاءت �لإ

�لتب�سريية مرتدية لبا�ص �مل�سيحية، و�مل�سيحية 

منها ب̀`````ر�ء، وتخف̀`````ي ور�ءها خط̀`````ة خبيثة 
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م�سبوه̀`````ة حماولة تنفيò ق̀`````ر�ر�ت و�أهد�± 

 ç�سالم و�إحد� �ليهودية من �أجل تدم̀`````ري �لإ

�لفÏ و�لبلبلة.

ويقول �ملب�رش جون تاكلي يجب �أن ن�ستخدم 

�سالم كي نق�سي علي¬ “اماً  �لق̀`````ر�Bن �سد �لإ

ويج̀`````ب �أن يرى هوؤلء �لنا�ص »�مل�سلمون«، �أن 

�ل�سحيí يف �لق̀`````ر�Bن لي�ص جديد�ً و�جلديد 

لي�̀`````ص �سحيحاً، ثم تعالت �أ�سو�ت قادمة من 

B�سيا، من  ور�ء �حلدود �لعربية م̀`````ن �أق�سى �

أن̀`````¬ م�سلم �نتماًء وولدة لكن¬  عي � qكاتب* يد

�سالم  يحمل يف �حلقيقة عد�ًء مõمناً �سد �لإ

Bيات �سيطانية« متهجماً  ونبي¬، فاأ�سدر كتاب¬ »�

في¬ على �لقر�Bن، وقد رحبت ب¬ ملكة �نكلÎة 

ن¬ يتهجم على  ومنحت¬ لقب »�س̀`````ري« فقط لأ

�س̀`````الم بينما ثارت ثائرة �أوروبة  �سات �لإ qمقد

وحكوماتها �سد �لفيل�سو± �لفرن�سي �ل�سهري 

روجي¬ غارودي وحوكم بتهمة �لعد�ء لل�سامية 

¬ نق̀`````د�ً خفيفاً لليهود ومقالتهم يف  qن¬ وج لأ

�حلدي̀`````å عن �لهولوكو�س̀`````ت »حمرقة �ليهود 

�جلماعي̀`````ة« �ملõعومة خالل �حلرب �لعاملية 

مل̀`````ان. وهكò� نرى �أن من  �لثانية من قبل �لأ

ينتقد ويهاجم �لقر�Bن »كتاب �لعرب« يرحب 

ب¬ ويح¶ى بالعناية و�حلماية و�لت�سجي™ م™ 

أم̀`````ا من ينتقد �ليهودية  لقب »�سري« مكافاأة �

ويك�سف زيفها فهو flطÅ ويتعر�ص للعقوبة 

Bيات �سيطانية«  وهò� يدل عل̀`````ى �أن موؤلف »�

و�سوت̀`````¬ �لد�وي �حلاقد لي�̀`````ص �سخ�سياً بل 

ه̀`````و �نعكا�ص للع̀`````د�ء �ليه̀`````ودي �سد �لعرب 

�سالم. و�لإ

�سالم  و��ستم̀`````رت �سل�سلة �لتاBم̀`````ر �سد �لإ

طهار ولع̀`````ل »�لكوميدية  ونبي¬ و�سحب̀`````¬ �لأ

أدب̀`````ي حاقد �سدر  أثر � لهي̀`````ة« ه̀`````ي �أول � �لإ

يف نهاية �لقرن �حل̀`````ادي ع�رش عن موتوري 

�أوروبة وحاقديها �إثر ف�سل �حلملة �ل�سليبية 

أ�س̀`````و�ر تون�ص �إذ  �لثامنة ع̀`````ام 1270م �أمام �

�بتل̀`````ى �هلل �لغõ�ة �لفرجن̀`````ة وملكهم لوي�ص 

�لتا�س̀`````™ وجيو�س¬ مبر�ص �لطاعون فمحقهم 

حمقاً �سديد�ً و�ستت �سملهم، فعادو� مهõومني 

مب̀`````ا فيهم �ملل∂ وقد كاف̀`````اأ√ �لفاتيكان بلقب 

»قدي�̀`````ص« ب�سبب عد�ئ¬ للع̀`````رب و�مل�سلمني. 

خرية يف  وكان̀`````ت هò√ �حلملة �لفا�سلة هي �لأ

وروبيني يف ذل̀`````∂ �لع�رش لغõو  حم̀`````اولت �لأ

�سالم. بالدنا بالد �لعرب و�لإ

ألqف  يف تل̀`````∂ �لفÎة �حلاق̀`````دة �لفا�سلة، �

د�نت̀`````ي يف مدينة فلورن�سا ذل∂ �لكتاب �لòي 

 çن̀`````¬ يتحد لهية« لأ �سم̀`````ا√ »�لكوميدي̀`````ة �لإ

في̀`````¬ ع̀`````ن رحل̀`````ة يف �ل�سماء ي̀`````õور خاللها 

خرة �لثالث̀`````ة: �جلحيم و�ملطهر ثم  Bع̀`````و�⁄ �ل

�لفردو�ص.....

د معتقد�ت  qلكتاب وما يحتوي¬ يج�س� �òه

ع�̀`````رش√، وما يجي�̀`````ص يف نفو�̀`````ص �لنا�ص يف 

أوروب̀`````ة من حقد وت�س̀`````ور�ت ملتهبة �سود�ء  �
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�سالم و�مل�سلمني  وغيß طافí حمقون �سد �لإ

وحي̀`````ال �لر�سول �لعرب̀`````ي �لع¶يم و�سحابت¬ 

بر�ر. �لأ

وجحيم د�نتي عبارة ع̀`````ن حفرة قمعية 

�ل�سكل هائلة تنق�سم �إىل ت�س™ مناطق يتناق�ص 

�سفل.... حميط كل منها نõولً نحو �لأ

أم̀`````ا �لعقاب في̀`````¬ فيتم وفق̀`````اً للخطيÄة  �

ن�سان ن̀`````õولً بالÎتيب �إىل  �لتي �رتكبه̀`````ا �لإ

عمق �حلفرة.. فال�سهو�نيون تعòب �أرو�حهم 

بعا�سفة هوجاء، ث̀`````م �ل�رشهون ثم �ملبòرون 

ث̀`````م �ملعتدون ولكل منه̀`````م عقاب¬ �ÿا�ص ب¬ 

�أما باذرو �ل�سقا¥ و�لفرقة فمكانهم يف قعر 

�حلف̀`````رة وي�س™ د�نتي �لنب̀`````ي حممد –علي¬ 

مام علي  �ل�س̀`````الة و�ل�سالم- و�بن عم̀`````¬ �لإ

–ر�س̀`````ي �هلل عن¬- فيه̀`````ا وي�سنفهما يف فÄة 
�لدجالني و�ملنافقني.

و�ل�سورة �لت̀`````ي يoعòب فيها �لنبي حممد  

مام علي هي عقاب �رشمدي يف �جلحيم  و�لإ

وقد Xهرت يف �سكل مثري للتقõز و�ل�سمõÄ�ز 

و�لقر±.

وقد ترفق د�نت̀`````ي بعقاب �بن �سينا و�بن 

يوبي، فقد �أخ�سعهم  ر�سد و�سالح �لدين �لأ

ن̀`````¬ كان معجباً  �إىل عق̀`````اب لطيف خفيف لأ

بهم.

�سالم  هò� �حلقد �جليا�ص �سد �لعرب و�لإ

و�سد �لر�س̀`````ول �لعربي �لع¶يم يتجدد �ليوم 

أن¬  بو�س̀`````ف �لر�سول باأن¬ �سخ�̀`````ص �إرهابي و�

لي�سب™ م̀`````ن �جلن�ص و�لن�ساء لدرجة �أن �أحد 

�مل�سلم̀`````ني �لغيوري̀`````ن على �سخ�سي̀`````ة �لنبي 

أوروب̀`````ي �أخرê فيلماً  � êرfl أق̀`````دم على قتل �

عن �لر�سول �لعرب̀`````ي وflازي¬ حيال �لن�ساء 

و�لغلمان....

ول �أدري م̀`````ن �أين جاءت هò√ �لتهامات 

و�لت�سور�ت باأن �لعرب و�مل�سلمني �إرهابيون 

ومتخلف̀`````ون، و�أن ح�سارته̀`````م م�رشوق̀`````ة من 

�لغربيني...

فاإذ� عدن̀`````ا �إىل �سفحات �لتاريï وجدنا 

�أن �لأ· �لت̀`````ي �سجلت مكان̀`````اً رفيعاً لها بني 

�ل�سع̀`````وب هي �لهن̀`````ود يف �لدي̀`````ن و�حلكمة 

و�ليونان يف �لفن و�لفل�سفة و�لعلم و�لرومان 

يف �لقو�ن̀`````ني و�حلكم و�لع̀`````رب يف كل ذل∂ 

جميعاً. 

�سالم و�مل�سلمني  ولò� لبد، بعد �نت�سار �لإ

و�لعرب من وجود حاقدين موتورين كالòين 

مررنا على �أفكارهم �ل�سود�ء...

�سبان �ملتع�سبني �ملوتورين يقرعون  �إن �لإ

أربعة وع�رشين  نو�قي�ص كني�سة �حلمر�ء مدة �

�ساعة قرعاً متو��س̀`````اًل يف �لثاين من كانون 

�لثاين م̀`````ن كل عام �بتهاج̀`````اً بجالء �لعرب 

ندل�ص عام 1492 ميالدية ولò�، مرة  ع̀`````ن �لأ

أخ̀`````رى، ل يرجى من حاقدي̀`````ن �أن يعÎفو�  �

بف�سل �لعرب على �حل�س̀`````ارة ويف نفو�سهم 
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كر�هي̀`````ة ونفور م̀`````ن هيبة �لق̀`````ر�Bن وبالغت¬ 

ومكان̀`````ة �سيد �لعرب و�لعج̀`````م �لنبي حممد 

علي¬ �ل�سالة و�ل�سالم....

وتتح̀`````دç �مل�سادر �لتاريخية عن �حلقد 

و�لقلق وع̀`````دم �لتõ�ن لدى علم̀`````اء �أجانب 

يكرهون �لق̀`````ر�Bن وح�سارة �لعرب و�مل�سلمني 

ثم ÈŒهم �سمائرهم على �لعÎ�± بتفو¥ 

ن�سانية جمعاء فاملوؤرñ �إرن�ست  �لعرب على �لإ

رينان (1823-1892م) خالق فكرة �ل�سامية 

�سالم  أ�سد �ملفكرين عد�ًء للعرب و�لإ رية، و� Bو�ل

– وق̀`````™ يف �زدو�ê �ل�سخ�سي̀`````ة- فمن جهة 
يقل̀`````ل من �ساأن �لع̀`````رب يف �لتاريï ويرى �أن 

�سالم ��سطه̀`````د �لفل�سفة و�لعلم و�لعلماء،  �لإ

أق̀`````ام دون �حلرية �لفكري̀`````ة �سد�ً منيعاً يف  و�

كل بلدm دخل¬....ثم يعود فيقول مÎ�جعاً عن 

:Åأفكار√ �ل�سابقة وب�سكل مفاج�

»م̀`````ا دخلت م�سج̀`````د�ً ق̀`````ط �إل “لكني 

أنني  �س̀`````ف على � �نفع̀`````ال �سديد ونو´ من �لأ

ل�ست م�سلماً«

وهكò� فاإن رينان عندما –رر من حكم 

�لهوى �أقر باحلق و�سهد على نف�س¬، و�أ�سد¥ 

ر�ء ر�أي �لف̀`````رد يف قوم¬ ونف�س¬. ول باأ�ص  Bل�

يف �أن نبح̀`````å يف كتب �لتاري̀`````ï كي نتعر± 

�سالم على �لعرب وف�سل  منها على ف�سل �لإ

�سالم على �لب�رشية باأ�رشها. �لعرب و�لإ

كان �لع̀`````ا⁄ يف كل بقاع¬ �رشقاً وغرباً، يف 

بد�ية �لقرن �ل�ساب™ �مليالدي يغر¥ يف ف�ساد 

�سديد... فح�سارت¬ تتحطم ب�سبب �لÎ�خي 

أو �لفقر و�جل̀`````و´، و�أخالق¬ تنحدر  � ±Îو�ل

�رش�± و�لرك�ص ور�ء �ل�سهو�ت، وعقائد√  بالإ

“̀`````ور بالتع�سب �لبغي�̀`````ص و�جلدل �لعقيم، 

أبنائ¬ تهر¥ يف ح̀`````رب �رشو�ص بني  ودم̀`````اء �

غر��̀`````ص Œارية و�أهد�±  �لفر�̀`````ص و�لروم لأ

تافه̀`````ة.. وكانت �سعوب هò� �لع̀`````ا⁄ �لفا�سد 

قد �سيqعت مثلها �لعلي̀`````ا ومبادئها �ل�سامية، 

ولò� فقد باتت تعي�ص كالبهائم.. فال ع¶مة 

جد�د  بيõنط̀`````ة –فõ �ل̀`````روم ول �أ‹̀`````اد �لأ

كا�رشة تهõ �لفر�ص ول �سمو �لغايات يدف™  �لأ

وثبات �لهنود ول �سف̀`````اء �لفكر �لكونفو�سي 

ين�سط �جلمود �ل�سيني.

يف هò√ �ل¶̀`````رو± �ملتهاوية خرê �لعرب 

�سالمية �لدينية و�لأخالقية �إىل  بر�سالتهم �لإ

هò� �لعا⁄ �ملÎدي �ل�ساقط فجددت �أخالق¬ 

عل̀`````ى �لرجولة و�ل�سهام̀`````ة، ووطدت عقائد√ 

على �لت�سامí و�لرحمة، ودفعت مبجتمعات¬ 

علو�ً باملحبة و�سم̀`````دت للجهاد و�لفتوحات 

هد�± �ملثلى  جل هò√ �لأ يف �سبي̀`````ل �هلل.. ولأ

�أقامت خالل فÎة وجيõة دولة و�حدة �سملت 

أنح̀`````اء �لدولة �ملقدوني̀`````ة و�لرومانية  جمي™ �

ندل�ص يف �سب¬  �ساف̀`````ة �إىل �لأ و�لفار�سية بالإ

يبريية (��سبانيا و�لÈتغال). �جلõيرة �لإ

أن�س̀`````اأت ح�سارة ر�قي̀`````ة رققت طبائ™  و�
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ون�رشت  وهòبتهم  �لب�رش 

رت  qني̀`````ة حرB قر� ثقاف̀`````ة 

�لعقل و�أطلقت �رش�ح¬... 

ه̀`````ò� �لنج̀`````اح �ل�رشي̀`````™ 

يتم  ل  �لبني̀`````ان  �لوطيد 

· �ملتفوqقة �لتي 
�إل ل̀`````الأ

�سلية  هياأته̀`````ا �ملوهبة �لأ

عملي̀`````ات  و��سطفته̀`````ا 

�لنتخ̀`````اب �لطبيعي من 

أو ن�رش  �أجل تبلي≠ ر�سالة �

دعوة �أو من �أجل –قيق 

مثل �أعلى.

و�لتاري̀`````ï يòك̀`````ر يف 

كثرية  �أ‡̀`````اً  �سحائف̀`````¬ 

�سيطرة  قو�ست  متعددة 

دول �أخرى فõ�لت هò√ �لدول و�نح�رش Xلها 

أو  أث̀`````ر يòكر Áثل ح�سارة � و⁄ يب̀`````ق منها �أي �

يج�سد رقياً �أو يطرح خلقاً..

و�ل�سالفي̀`````ة  �جلرماني̀`````ة  �ل�سع̀`````وب  �إن 

هاجم̀`````ت روم̀`````ا يف عقر د�ره̀`````ا فاجتاحت 

‡الكها و�سعوبها، وكòل̀`````∂ �لقبائل �لÎكية 

و�ملغولي̀`````ة غ̀`````õت �سعوب �لغ̀`````رب فحطمت 

عرو�سهم و�ستsتnتr جموعهم...

 êإىل مد�ر� pلك̀`````ن �ل�سعوب �لغازية ⁄ ترتق

�حل�سارة، و⁄ تنطب™ نفو�سها باملدنية و⁄ تتاأثر 

ن�سانية، لòل̀`````∂ Xلت بعيدة عن  فكار �لإ بالأ

�لرقي و�حل�س̀`````ارة و⁄ تتاأثر بالعلم و�ملعرفة 

ف¶لت تر�سف يف غياهب �جلهل و⁄ تÎ∑ �أي 

ب�سمة ح�سارية...

لكن �لقبائ̀`````ل �لعربية كما تòكر �مل�سادر 

�ملوث̀`````و¥ ب�سحتها، بعد �أن ولد �لهدى وXهر 

�لر�س̀`````ول �لعرب̀`````ي �لع¶ي̀`````م علي̀`````¬ �ل�سالة 

فكار√ �ل�سامية  �سالم لأ و�لت�سليم وبعد ن�رش �لإ

وعقائ̀`````د√ �ل�سمحاء �لد�عي̀`````ة �إىل �لرحمة، 

�سيط̀`````رو� على �لعامل̀`````ني �ل�رشقي يف غياهب 

أوروب̀`````ة حاملني معهم  B�سي̀`````ا، و�لغرب̀`````ي يف � �

مبادئ̀`````¬ �ملثالية �لد�عية �إىل �مل�ساو�ة و�لعدل 
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خ̀`````اء بني كل �لطبق̀`````ات، و��ستطاعو� �أن  و�لإ

أنقا�ص �ليونان و�لروم و‡لكة  ي�سيqدو� على �

ركان طاولت �لدهر  �لفر�ص، ح�سارة ثابتة �لأ

ونازلت �لõمان وما تõ�ل بيارقها ترفر± يف 

ن�سانية، هò√ �حل�س̀`````ارة �جلديدة  �سم̀`````اء �لإ

�سالم ومب̀`````ادÇ �لقر�Bن  م�سمخ̀`````ة ب̀`````روح �لإ

و�جتهاد �لعرب.

�إن �حل�سارة �لعربية ��ستطاعت �أن تخ�س™ 

ي فا— من  ل�سلطانه̀`````ا ح�سار�ت ⁄ تخ�س™ لأ

قبل وهيمن̀`````ت فكرياً على �أ· معادية لكنها 

�سالمية حتى بعد  ما تõ�ل تنعم باحل�سارة �لإ

زو�ل �ل�سيادة �لعربية.

�إن �لع̀`````رب �مل�سلمني �لفا–ني ⁄ يتمكنو� 

نهم  من �أن يتمتعو� بهò√ �لقوة و�لع¶مة �إلq لأ

يحمل̀`````ون يف �أعما¥ نفو�سه̀`````م عو�مل �أ�سلية 

ولي�س̀`````ت دخيلة باعتبارهم ورث̀`````ة �أجد�دهم 

أ�ساتòة  كاديني و�لبابلي̀`````ني � �ل�سومري̀`````ني و�لأ

أ�سياد �حل�سارة �لقدÁة. و�

و�أول هò√ �لعو�مل هو �إلهام �لطب™ ونقاء 

�لفطرة و�لتعلق باملثل �لعليا، و�لعامل �لثاين 

�سلي �لطبيعي لدى �لعرب  هو �ل�ستعد�د �لأ

�سالم ل�ستيعاب �حل�سار�ت  بعد �عتناقهم �لإ

أنو�عها وم�سادره̀`````ا وهò√ �مليõة  مبختل̀`````ف �

لي�ست عفو �ÿاطر ول طو´ �لتقليد.... لكن 

�أ�سالة �لعرب تركõت بتقادم عهدهم باملعرفة 

�ل�سحيحة وط̀`````ول �عتيادهم على �ملدنية.. 

ل�سيم̀`````ا �رشيع̀`````ة حمور�بي �لت̀`````ي �قتب�ستها 

جد�د �لعرب  جمي™ قو�نني �لعا⁄ وهي نتاê لأ

أربعة  كاديني و�لبابليني قبل � �ل�سومري̀`````ني و�لأ

�Bل± �سنة ونيف. 

أع̀`````د�ء �لعرب �ملوتوري̀`````ن �حلاقدين  �إن �

ي�سورونهم جفاة �لطب̀`````™ بد�ة �لأخال¥..... 

وهò� �فÎ�ء كبري، فلقد كان ق�سم منهم يعي�ص 

يف �حلجاز و�ليمن و�لعر�¥ و�ل�سام ويتمتعون 

 òأرق̀`````ى �لأ· من بح�س̀`````ارة رفيعة ت�ساهي �

�ألفي عام ونيف....

�سالم  وعندما ن�سمي �ملرحلة �ل�سابقة لالإ

بالع�̀`````رش �جلاهلي ل نعن̀`````ي �أن �لعرب كانو� 

أدبية ومدنية  جهلة، لقد كان لديه̀`````م ثقافة �

ن تطور �ل�سعوب  ولغوية ⁄ ت¶ه̀`````ر فجاأة... لأ

ن¶مة ل يت̀`````م ب�سكل �رشي™ ودفعة و�حدة  و�لأ

ب̀`````ل ب�سكل بطيء ول يبل̀`````≠ �لكمال �إل ب�سكل 

ثار  Bتدريج̀`````ي خط̀`````وة خط̀`````وة.. وت̀`````دل �ل

كادÁي̀`````ة على وجود ح�سارة  و�لدر��سات �لأ

متمي̀`````õة يف مدن �حلجاز خ̀`````الل ما ي�سمى 

بالع�̀`````رش �جلاهلي، وهي �مت̀`````د�د حل�سارة 

و�لبابليني  كاديني  و�لأ �ل�سومري̀`````ني  جد�د  �لأ

ر�ميني وهم �أ�سل �لعرب و�أ�سالفهم. Bو�ل

و�إذ� كان بدو �جلõيرة �لعربية برعو� يف 

�ل�سعر و�ملعلقات ثم فتح̀`````و� �لبلد�ن ناقلني 

�سالمي وثقافة �لقر�Bن، فاإن ح�رش  �لدين �لإ

حكام  �حلجاز تقلدو� �ل�سلطات و�أ�سدرو� �لأ
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�سالمي̀`````ة  و�م̀`````ر ون�̀`````رشو� �حل�س̀`````ارة �لإ و�لأ

و�أقامو� �رشوح �لرقي و�ملدنية.

�إن �لع̀`````رب ⁄ يفرغو� م̀`````ن تدعيم �أركان 

أ�س�ص دعوته̀`````م �لدينية و�طمÄنو� �إىل ثبات  و�

دعائم ن¶امهم حتى ب̀`````ادرو� �إىل تبلي≠ �لعا⁄ 

�سالمية بعõم  ر�سالتهم �لعلمية �حل�سارية �لإ

ل يكل ول يقف عند غاية �أو حد.

وكانت بغ̀`````د�د ه̀`````ي �ل�سباق̀`````ة �إىل نقل 

�حل�س̀`````ارة �لعربية ول�سيم̀`````ا بعد �أن رفر± 

عليها �ل�سالم وتدف̀`````ق �إليها �لغنى و�لÌو�ت 

وŒمع̀`````ت فيها �أخالط متعددة من �ل�سعوب 

�سالم. �لتي كافاأها �هلل بالإ

�لق�سطنطينية وفال�سفتها  وكان علم̀`````اء 

مÈ�ط̀`````ور جو�ستنيان  �لòي̀`````ن ��سطهدهم �لإ

يف منت�س̀`````ف �لقرن �ل�ساد�̀`````ص �مليالدي، قد 

رحلو� خائفني و�عت�سمو� بفار�ص ونقلو� �إىل 

�أر�سطو و�سقر�ط  �ل�رشيانية و�لكلد�نية كتب 

وجالنو�ص و�أقليد�ص و�أرخميد�ص وبطليمو�ص 

وكان م̀`````ا ترجم̀`````و√، نو�ة �ساحل̀`````ة ومنطلقاً 

جي̀`````د�ً وم�سجعاً للنه�سة �ملباركة لدى خلفاء 

أبو جعفر �ملن�سور �لòي  أولهم � بني �لعبا�ص و�

طلب من �لÎ�جمة �أن ينقلو� �إىل �لعربية كتباً 

دب و�ملنطق... وتاب™  يف �لطب و�لنجوم و�لأ

حفيد√ �ÿليفة ه̀`````ارون �لر�سيد هò√ �ملهمة 

جم يف عهد√ ماوج̀`````د من كتب �لكيمياء  oÎف

و�لطب و�لفل̀`````∂ و�لنبات وكòل̀`````∂ �ÿليفة 

أبي¬ ومنو�ل¬  �ملاأم̀`````ون فقد م�سى عل̀`````ى درب �

يف �لهتم̀`````ام بالعلم و�لفل�سفة و�ملنطق وعلم 

�لكالم. 

وقد تبني م̀`````ن در��سة كت̀`````ب �لتاريï �أن 

�لعرب �جتازو� مرحلة �لتلمòة و�لتقليد �إىل 

أن�سوؤو� �ملر��سد  مرحلة �لبتكار و�لتجديد و�

ألف̀`````و� �لكت̀`````ب و�لر�سائل وبنو�  و�ملد�ر�̀`````ص و�

�ملكتبات يف كل �لبلد�ن �لعربية تقريباً.

نكلي̀`````õي �إدو�ر جيبqون  ويòكر �مل̀`````وؤرñ �لإ

أن̀`````¬ كان يف مدينة طر�بل�ص  � (1794-1737)

�ل�سام يف عهد �لدولة �لفاطمية مكتبة –توي 

عل̀`````ى ثالثة ماليني ‹ل̀`````د �أحرقها �لفرجنة 

 õيõعام 1104 ميالدية. كم̀`````ا �إن مكتبة �لع

باهلل �لفاطم̀`````ي كانت –ت̀`````وي على مليون 

و�ستمÄ̀`````ة �ألف ‹لد �أغرقت يف �لنيل و�أحر¥ 

�لباق̀`````ي يف �ل�سحر�ء ق̀`````رب مدينة �لقاهرة 

ن »تل �لكتب« �إثر  Bيف م̀`````كان يدعى حت̀`````ى �ل

أثناء  �أحد�ç �سغب وفو�سى حدثت يف م�رش �

�لثور�ت �ملحلية للتناف�ص على �ل�سلطة بoعيد 

وفاة �ÿليفة �لفاطم̀`````ي �لعا�سد لدين �هلل 

و�جلدي̀`````ر بالòكر �أن جل̀`````ود �لكتب �نتõعت 

حòية للجنود. و��ستعملت ل�سن™ �لأ

كادÁية �أن  وتòكر �مل�سادر �لتاريخية �لأ

�سكندرية عام 1173 ميالدية كانت  مدينة �لإ

–توي على ع�رشي̀`````ن مدر�سة وكòل∂ بغد�د 

ودم�س̀`````ق و�لقاهرة.. وكان فيها �لعدد �لكبري 
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م̀`````ن �لقو�مي�ص �لعربي̀`````ة �ليونانية و�لعربية 

ألفه̀`````ا �لعرب ك̀`````ي ت�ساعدهم يف  �لالتيني̀`````ة �

�لÎجم̀`````ة. وكان يف خõ�نة �حلكم �لثاين يف 

أربعمÄة  ندل�ص (961-976) مبدينة قرطبة � �لأ

أربعة و�أربعني كتاباً  �ألف ‹لد مفهر�س̀`````ة يف �

بينما ⁄ Áتل∂ عاهل فرن�سا �سارل �ÿام�ص 

�مللق̀`````ب بالعاقل و�حلكي̀`````م (1378-1338) 

�إل ت�سعمÄ̀`````ة ‹لد كلها يف عل̀`````وم �لالهوت 

�مل�سيحي.

�سبان �أحرقو�  و�مل�سه̀`````ور تاريخي̀`````اً �أن �لإ

أل̀`````ف ‹لد يف �ساح̀`````ة غرناطة �إثر  ثمانني �

�سقوط �لدولة �لعربي̀`````ة ول بد من �أن نòكر 

م̀`````ا �أحرق¬ �لتت̀`````ار يف �سمرقند وبخارى وما 

�أحرقت¬ يف نهر دجلة جحافل هولكو مبدينة 

بغ̀`````د�د عا�سمة �لعلم و�لعلم̀`````اء عام 1258 

ميالدية.

وهك̀`````ò� يتبني ل̀`````كل ذي عقل ر�جí غري 

موت̀`````ور �أن �لعرب حف¶و� �لعل̀`````وم �لقدÁة 

ن�سانية �لتي  و�ساهمو� يف بناء �حل�س̀`````ارة �لإ

ر�س̀`````اء نو�ة ر��سخة  أ�سا�ساً لت�سييد ولإ كان̀`````ت �

لدوحة با�سقة Xليل̀`````ة غò�ها ورو�ها �لعرب 

و�مل�سلمون 

و�لط̀`````ب �ل̀`````òي يعت̀`````õ �لغربي̀`````ون باأنهم 

يتف�سلون ب¬ على �لع̀`````ا⁄ �ليوم، �أخò �لعرب 

¥.م)   377-460) أبق̀`````ر�ط  � ع̀`````ن  �أ�سول̀`````¬ 

وجالينو�̀`````ص (131-201م) وع̀`````ن �ل�رشي̀`````ان 

و�لهن̀`````ود، لكنه̀`````م حòف̀`````و� من̀`````¬ �ل�سع̀`````وذة 

̀`````و√ بالتجربة و��ستحدث̀`````و� و�سائل ر�قية  q‰و

يف �لت�سخي�̀`````ص و�لعالê و�سبق̀`````و� �ل�سعوب 

كله̀`````ا �إىل �كت�سا± عالê �لريق̀`````ان و�لهي�سة 

�سه̀`````ال) وهم �أول م̀`````ن ��ستعمل �لبنè يف  (�لإ

�لعمليات �جلر�حي̀`````ة وكان ذل∂ حدثاq ر�ئعاً 

ن�سانية جمعاء وما  و�كت�سافاً كبري�ً خ̀`````دم �لإ

ن. Bل يخدمها حتى �ل�õي

كما �إن �لعرب تو�سلو� �إىل تفتيت �حل�ساة 

طف̀`````ال و�جلدري  وتفوق̀`````و� يف علم طب �لأ

طباء  و�حل�سب̀`````ة، ول باأ�ص من ذكر بع�ص �لأ

̀`````ب بجالينو�ص �لعرب  qلعرب كال̀`````ر�زي �مللق�

و�بن �سينا �لفيل�سو± �مللقب بال�سيï �لرئي�ص 

�ساحب كتاب »�لقانون« �لòي بقي يدر�ص يف 

أو��سط �لقرن �لتا�س™  جامع̀`````ات �أوروبة حتى �

ع�رش.

أث̀`````ورة »�إن �لطب كان  ق̀`````و�ل �ملا وم̀`````ن �لأ

معدوما فاأحي̀`````ا√ جالينو�̀`````ص (131-201)م 

وكان متفرقاً فجمع̀`````¬ �لر�زي(847-925)م 

وكان ناق�س̀`````اً فاأكمل̀`````¬ �ب̀`````ن �سين̀`````ا (980-

�سماء  أي�س̀`````اً قافلة من �لأ 1037)م« وهنا∑ �

�مل�سيÄ̀`````ة يف عا⁄ �لط̀`````ب ول ‹ال لòكرهم 

وكلهم عرب....

وىل و�ليد  وكòل∂ كان للعرب �لق̀`````دم �لأ

دوية ومبادÇ �لتعقيم  �لط̀`````وىل يف –�سري �لأ

و�لÎ�سيí.. وللعرب �أي�ساً دور كبري يف �لعلوم 
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رقام  �لريا�سية و�لفلكية، فهم �أول من نقل �لأ

�لهندية �إىل �أوروبة، و�أول من ��ستعمل �ل�سفر 

مبعن̀`````ا√ �ملع̀`````رو± وكòل̀`````∂ �للوغاريتم فهو 

م�ستق من ��سم �لعا⁄ �لريا�سي �لعربي حممد 

بن مو�سى �ÿو�رزمي (تويف عام 847)م يف 

بد�ي̀`````ة �لقرن �لثالå �لهج̀`````ري وكòل∂ علم 

�جل̀`````È فا�سم¬ م�ست̀`````ق من �لكلم̀`````ة �لعربية 

(جÈ) �أحد علماء �لريا�سيات، كما �إن علماء 

عو� علم �لهند�سة وطوqرو√ qلعرب و�س�

جناز�ت �لعلمي̀`````ة �لتي قام بها   وم̀`````ن �لإ

�لعرب ت�سحيí �أخط̀`````اء �ليونان يف ح�ساب 

�لك�سو± و�ÿ�سو± كما ر�سدو� �لعتد�لني 

ر�ص  �لربيعي و�ÿريفي وقالو� با�ستد�رة �لأ

أ�سماءها �ملعروفة  ور�قبو� �لنجوم و�أعطوها �

ن، �أما �لفل�سفة، فقد كان �لعرب و�مل�سلمون  Bل�

رو�دها،ففي �ل�رش¥ هنال∂ �لكندي و�لفار�بي 

أ�سماء �بن  و�ب̀`````ن �سينا.. �أما يف �لغرب فتÈز �

باجة و�بن طفيل و�بن ر�سد.

وق̀`````د در�ص �لع̀`````رب �لفل�سف̀`````ة �ليونانية 

حوها فازد�دت �إ�رش�قاً وبياناً،  qدوها وو�س qوجد

وكان رج̀`````ال �لالهوت يف �لق̀`````رون �لو�سطى 

يعجبون بالفيل�س̀`````و± �بن ر�سد وب�سعة علم¬ 

ودق̀`````ة فهم¬ ونف̀`````اذ ب�سريت¬، لكنه̀`````م كانو� 

أي¬ �جلريء يف �ملعتقد�ت، و�سبق �أن  يخ�سون ر�

لهية كيف جعل �بن  ذكرنا د�نتي يف ملهات¬ �لإ

ول �لòي ي�سم  ر�سد و�بن �سين̀`````ا يف �ملقام �لأ

خرة.. و�جلدير بالòكر  Bعباقرة �لرجال يف �ل

�أن د�نتي �قتب�̀`````ص ملهات¬ من ر�سالة �لغفر�ن 

لل�ساعر �لفيل�سو± �أبي �لعالء �ملعري.

�إن �سلطة �لعرب قد ز�لت منò قرون، لكن 

ثقافتهم وح�سارتهم وعلومهم ماتõ�ل ماثلة 

فهام وللعقول يف �ل�رش¥ و�لغرب..  للعيان و�لأ

 ïطورية يف �لتاري�Èو�لفر�ص �أقدم و�أعر¥ �إم

ن ي�ستعملون �حلرو±  Bل̀`````ون حت̀`````ى �ل�õما ي

�سالم كما  �لعربي̀`````ة بعد �أن �رشفه̀`````م �هلل بالإ

�إنه̀`````م يقيم̀`````ون �سلو�تهم ويق̀`````روؤون �لقر�Bن 

باللغة �لعربية.

وخ̀`````الل تل∂ �لف̀`````Îة �ملتاألق̀`````ة من حياة 

�لعرب و�مل�سلم̀`````ني، وهي فÎة ر�ئدة يف ن�رش 

�حل�سارة �لعربية كان �لغرب كل¬ يغو�ص يف 

غياهب �جلهل �لكثيف و�لÈبرية �ملتوح�سة، 

مر�ء و�لنبالء  ويف �أوروبة ب�سكل خا�ص كان �لأ

يفتخرون باأنهم ل يح�سنون �لقر�ءة و�لكتابة 

ويقولون باأن خدمهم هم �ملتعلمون.

�إن �أوروبة ⁄ تتطور �إل عندما بد�أت تÎجم 

�سالمية �إىل لغاتها فارتف™  �لعلوم �لعربية و�لإ

�ساأنها وبلغت ما بلغت... و” ذل∂ عن طريق 

مد�ر�ص �لع̀`````رب يف �إ�سبانيا و�سقلية، ومنها 

�نتقلت �إىل جن̀`````وب �إيطاليا فانت�رشت بòل∂ 

�سالمية يف بلد�ن �أوروبة  �لثقافة �لعربية و�لإ

كافة.

 Îأن �لبابا �سلف�س� ïكر م�سادر �لتاريòوت
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عام 999 ميالدية تخرê من مد�ر�ص �لعرب 

ويوؤثر عن �لر�ه̀`````ب �لفيل�سو± روجر باكون 

أن¬ �أو�سى قوم¬ �أن يتعلمو�  (1220-1292م) �

�للغة �لعربية فقال:

»�إن �هلل يوؤت̀`````ي �حلكمة من ي�ساء و⁄ ي�ساأ 

غريق  �أن يوؤتيها للالت̀`````ني، و�إ‰ا �أعطاها لالإ

و�لع̀`````رب« وقال �أحد �ملفكري̀`````ن �ليرلنديني 

 oíي (1897-1966): »�مÈ`````̀وهو لوي�̀`````ص لي

�لعرب من �لتاريï تتاأخر �لنه�سة يف �أوروبة 

نكليõي هريبرت  قروناً طويلة« وقال �ملوؤرñ �لإ

جورê ويلõ (1866-1946م) يف كتاب¬ »ملخ�ص 

�لتاريï«: »ه̀`````بq �لعرب ي¶ه̀`````رون ما خفي 

م̀`````ن مو�هبهم فبهرو� �لع̀`````ا⁄ مبا حققو√ من 

معجõ�ت �لعلم و�أ�سبí لهم ق�سب �ل�سبق بعد 

�ليونان فبعث̀`````و� كتبهم من مر�قدها ونفخو� 

فيها من روحهم �حلياة و�لقدرة و�لتاألق«.

نكليõي ويل̀`````õ ف�سل  وذك̀`````ر �لكات̀`````ب �لإ

�لع̀`````رب على �لعلم �حلديå فقال: »�إن �لعلم 

�حلقيقي دخ̀`````ل �أوروبة عن طريق �لعرب ل 

عن طريق �ليون̀`````ان فاليونان �أمة ذهنية �أما 

�لعرب فكانو� �أمة علمية وعملية«.

�إيطالي̀`````ا �لع¶يم  ب̀`````Î�ر∑ �ساعر   �òوه

(1304-1374م) يق̀`````ول يف لهج̀`````ة مرة من 

�ل�ستنكار و�لتح�رش و�لتعجب: »ماذ�!، ماذ�! 

أبعد دÁو�ست̀`````ني ي�ستطي™ �سي�رشون �أن يكون  �

خطيباً وبعد هومريو�ص ي�ستطي™ فريجيل �أن 

يكون �ساعر�ً وبعد �لع̀`````رب ل ي�ستطي™ �أحد 

�أن يكتب«!!

وهكò� يبدو �أن ثقافة �لعرب وهي ع�سارة 

أديان �ل�رش¥، قادرة  �أذهان �ل�سعوب وخال�سة �

أدبنا �لقوة ويف �أخالقنا �لرفعة  �أن تبعå يف �

ويف نه�ستنا �ل�سمو و�لندفا´..

�سالم  �إن �لع̀`````رب خ̀`````الل ن�̀`````رش دي̀`````ن �لإ

و�أخال¥ �لقر�Bن كانو� يهتمون كثري�ً بن�ساعة 

د�ب  Bأر�سو� قو�عد �ل �لأخال¥ وبر�ءة �لقيم و�

ون¶اف̀`````ة �ل�سلو∑ م™ حماول̀`````ة �إXهار رد�ءة 

أو �إ�سالحها  �رش�ر على تالفيها � �لعيوب و�لإ

و�لتوبة عنها..

�أما �حلاقدون من �ل�سهاينة �ليهود ومن 

أ�̀`````ص �لفتنة ومعدن  ي�سايعه̀`````م ويتõعمه̀`````م ر�

�ل�̀`````رشور �لرئي�ص �ل�سابق ج̀`````ورê بو�ص �لبن 

أ�س̀`````در للنا�ص توجيهات  �ل�سغ̀`````ري جد�ً فقد �

خ̀`````ال¥.. فق̀`````د دعا �إىل  �نح̀`````درت فيها �لأ

باحية و�للو�ط و�ل�سحا¥ و‡ار�سة �جلن�ص  �لإ

م̀`````™ �ملحرمات و�ملحرمني، ودعا �إىل �ل�سماح 

بع̀`````ري �لن�ساء وحلق ذق̀`````ون �ل�سيوñ و–ليل 

خالق̀`````ي يف كل �لŒاهات دون  �ل�س̀`````òوذ �لأ

أو مان™.... � qأي حد�

كم̀`````ا �أن �ليهود وحلفاءه̀`````م �لغربيني ل 

ي�ستطيع̀`````ون –قيق �أهد�فه̀`````م �إل بتحطيم 

لهية  ن�سانية �لعلي̀`````ا وبخر¥ �لقيم �لإ �ملثل �لإ

�لفا�سلة وflالفة �لتعاليم �ل�سماوية من �أجل 
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ول وهو �إتبا´ �إلههم يهو√  –قيق هدفه̀`````م �لأ

ر�ص »فاإل¬ �إ�رش�ئيل هو  يف �ل�سماء �أما يف �لأ

ي �إل̀`````¬ �Bخر �أن يكون 
�ملال �ل̀`````òي لينبغي لأ

مع¬« كم̀`````ا يقول �لفيل�سو± كارل مارك�ص يف 

كتاب̀`````¬ »�مل�ساألة �ليهودي̀`````ة« وهو �ملتحدر من 

أ�ساليبهم  جد كان حاخاماً لليهود ويعر± كل �

�مللتوية.

فهò√ ه̀`````ي ح�سارتهم ترت̀`````™ يف �لف�ساد 

خالق̀`````ي..... وتل∂ ح�سارتنا  و�لنحالل �لأ

 íن وت�سامB�باأخالقها �لغني̀`````ة بتعاليم �لق̀`````ر

يثار  جنيل و�لدعوة �إىل �ملحبة و�لعدل و�لإ �لإ

كمل. ن�سان �لأ �إىل تربية �لإ

ف�ست̀`````ان ما ب̀`````ني �حل�سارت̀`````ني..... بني 

�ÿري و�ل�رش!.

.Ëن �لكرB�لقر�  -1

�لكتاب �ملقد�ص.  -2

�سالمية- �لعالمة �أحمد �أمني. �ملجموعة �لإ  -3

�سالم و�مل�سيحية- �رشيف حممد ها�سم. �لإ  -4

لهية/ بالفرن�سية/- د�نتي. �لكوميدية �لإ  -5

كال ⁄ يخرê �لعرب من �لتاريï- د.�أحمد عمر�ن �لõ�وي.  -6

يوبية- د.�أمينة بيطار. تاريï �لدولة �لأ  -7

تاريï �ملمالي∂- د.عادل زيتون.  -8

تاريï بيõنطة- د.نعيم فرح.  -9

10- ح�سارة بالد ما بني �لنهرين- د.لبورت ترجمة مارون خوري.

11-�مل�ساألة �ليهودية- �لفيل�سو± كارل مارك�ص.

12- رد على �لتور�ة- ندرة �ليازجي.

13- رد على �ليهودية و�مل�سيحية �ليهودية- ندرة �ليازجي.

14- ما هي �لنه�سة؟- �سالمة مو�سى.
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�سالم̀`````ي يف �لع�رش �لو�سيط حقبة فريدة من  ع̀`````ر± �لتاريï �لعربي – �لإ

 qت باعت̀`````الء �ل�سلطنة يف م�رش جارية ‡لوكية تدعى �سجرة �لدرõنوعها “ي

أث̀`````ري يف �لرجال، ‡ا �ساعدها يف حب∂  ��سته̀`````رت بجمالها وقدرتها على �لتا

�ملكايد و�لد�سائ�ص لتحقيق مطامعها يف �حلكم و�لتحكم مب�سري �لبالد، وكان 

ذل∂ يف عهد �ملمالي∂ �لòين حكمو� م�رش وبالد �ل�سام قر�بة ثالثة قرون.

رقاء �لòين كانو� يباعون  يوبيني، وهم �لأ �سا�ص عبيد �لأ  و�ملمالي∂ هم يف �لأ
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أ�سو�¥ �لرقيق. وقد �هتم �ÿلفاء  وي�رشون يف �

خ�ص  �لعبا�سيون بكÌة يف �رش�ء �لرقيق وبالأ

�جلو�ري من �لن�س̀`````اء. وجاء �لفاطميون من 

أك̀`````Ìو� من �رش�ء  – 1169) و� بعده̀`````م (906

�لرقيق لي�ستعينو� به̀`````م يف �إعد�د جيو�ص ل 

أبناوؤه̀`````ا من م�رش و�سورية. ثم خلفهم  يكون �

يوبيون �لòي̀`````ن �سارو� عل̀`````ى �لنهè نف�س¬  �لأ

و��ستعانو� باملمالي∂ يف حروبهم �سد �أعد�ئهم 

وخا�سًة �لفرجنة.وكان �أحمد بن طولون هو 

�أول من جلب �ملمالي∂ �إىل م�رش و��ستخدمهم 

يف ع�سك̀`````ر√. وكان �أغلب هوؤلء �ملمالي∂ يتم 

جلبهم �إىل م�رش من بالد �لقوقاز ومن فار�ص 

وترك�ستان، ومن حو�̀`````ص �لد�نوب، ويجلبهم 

وروبي̀`````ون من �ليهود  �إليها Œ̀`````ار �لرقيق �لأ

بي�ص  �لòين عملو� يف هò√ �لتجارة بالرقيق �لأ

أثرها ثرو�ت هائلة، بحيå كان  وجن̀`````و� على �

ي�س̀`````ل �إىل م�رش كل عام حو�يل 2000 رقيق 

م̀`````ن كال �جلن�س̀`````ني، ومع¶مهم م̀`````ن �ملغول 

ك̀`````ر�د و�ل̀`````روم و�ل�سقالبة  و�ل�رش�ك�̀`````ص و�لأ

رمن. كان �ملمالي∂ يف �أغلبيتهم من غري  و�لأ

�مل�سلم̀`````ني �لòي̀`````ن كانو� يو�سع̀`````ون يف مكان 

أت̀`````ي فقي¬  مب�̀`````رش يدعى »�لقلع̀`````ة« حيå يا

ديني م�رشي ويقوم بتعليمهم �لقر�Bن لي�سار 

�سالمي لحقاً. �أما  �إىل �عتناقهم �لدي̀`````ن �لإ

قوياء فيهم فكان̀`````و� يتدربون على �لرمي  �لأ

و�ل�سباحة و�ملب̀`````ارزة بال�سيف وركب �ÿيل، 

وكان حمرماً عليهم �أن ينõلو� من �لقلعة �إىل 

أو �أن يختلطو� بال�سعب �مل�رشي. و�إذ�  �ملدينة �

�أXهر و�حد منهم بر�عة يف هò√ �لن�ساطات 

�ملòكورة كاف̀`````اأ√ �ل�سلطان و�أخرج¬ من د�ئرة 

حر�ر«، ثم  رق̀`````اء« ليدخل يف زم̀`````رة »�لأ »�لأ

 �òيعطي¬ �سهادة ت�سمى �سهادة »عتاقة«. وهك

ي�سبí �ململو∑ �لòكر ح̀`````ر�ً و“نح¬ �لدولة 

�ملالب�ص �لتي “يõ√ عن �لرقيق، ويoعطى ر�تباً 

يعي�ص من̀`````¬، وتo�رش± ل¬ �لك�سوة يف �ل�سيف 

م ل¬ فر�س̀`````اً لريكب عليها  qقدoويف �ل�ست̀`````اء، وت

يف تنقالت̀`````¬. �أما بالن�سبة مل̀`````ن لدي¬ قدر�ت 

ج�سدية خارقة ومو�هب عقلية حمددة فكان 

مري«. وكان  ن̀`````í على �سوء ذل∂ لق̀`````ب »�لأ oÁ

�ملمالي∂ يحتفلون �حتفالً ع¶يماً بال�سخ�ص 

م̀`````ري ونòكر منهم  �ل̀`````òي يطلق علي¬ ��سم �لأ

�ل�سلطان �لنا�رش حممد بن قالوون. 

وفيم̀`````ا يتعلق بالن�ساء �جل̀`````و�ري فكانت 

�جلاري̀`````ة تoبا´ وتo�̀`````رشى ح�س̀`````ب �ملو��سفات 

�جل�سدي̀`````ة �لتي تتمت™ به̀`````ا لتدخل �أجملهن 

يوبيني وتعي�ص �سمن  يف خدمة �ل�سالطني �لأ

�لق�سور. ويف هò� �ملكان �لòي يف�سí �ملجال 

بر�ز مفاتنهن ت¶ه̀`````ر �لÈ�عة يف ��سطياد  لإ

قل̀`````وب �لع�س̀`````ا¥ من ب̀`````ني كب̀`````ار �مل�سوؤولني 

و�حلكام. و�جلدي̀`````ر بالòكر �أن �جلارية هي 

كلم̀`````ة ماأخوذة م̀`````ن �جل̀`````ري �أي �لفتاة �لتي 

ن �حلرة كانت تعي�ص  ترك�ص ور�ء مولها، لأ
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منõوي̀`````ة يف منõلها فال ير�ه̀`````ا �أحد، وكان 

��سÎ�كه̀`````ا يف �حلي̀`````اة �لعامة �سÄي̀`````اًل. �أما 

�جلارية فكانت تختلط بالرجال وتطارحهم 

�ل�سعر و�لغن̀`````اء، �إ�سافًة �إىل �لدور �لòي كان 

بع�سهن ي�سغلن¬ يف �حلياة �لعامة و�ÿا�سة. 

وكانت ه̀`````ò√ �جلو�ري تعمل̀`````ن يف �لق�سور، 

فمنه̀`````ن �ملثقف̀`````ات و�ملغني̀`````ات و�لر�ق�سات 

و�ÿادمات، ومنهن من ��سطفاهن �ÿلفاء 

نف�سه̀`````م ب�سبب ما توف̀`````ر لديهن من جمال  لأ

 qلهم �لبنني و�لبنات.  وحري Íو�فتتان، فاأجن

بنا هنا �أن نòك̀`````ر �سجرة �لدر ب�سكل خا�ص، 

هò√ �جلارية �ململوكية �لتي ��ستطاعت �إغو�ء 

يوبي �ل�سالí جنم �لدين  يف �لعام  مري �لأ �لأ

1224 ح̀`````ني كان نائباً لو�لد√ »�ملل∂ �لكامل« 

�ملقيم يف م�رش، كو�لm على �إمارة حلب وبالد 

�ل�رش¥. 

 �ختل̀`````ف �ملوؤرخون يف –دي̀`````د جن�سية 

�سج̀`````رة �ل̀`````در، فمنهم من قال �إنه̀`````ا تركية، 

ومنه̀`````م من قال �إنه̀`````ا �أرمنية من حلب. وم™ 

ذل∂ ⁄ تكن �سجرة �لدر كباقي �جلاريات، بل 

“يõت بالòكاء �حل̀`````اد، و�لفطنة، و�جلمال، 

عجاب بفتنته̀`````ا وفنها،  أنها نال̀`````ت �لإ كم̀`````ا �

�إذ كان̀`````ت متعلمة Œيد �لق̀`````ر�ءة، و�لكتابة، 

و�لغناء. 

مري جنم �لدين و��سÎ�ها  أoعجب به̀`````ا �لأ �

بها ب�سجرة �لدر  qفهام بها هياماً �سديد�ً، ولق

ن¶ر�ً لبيا�ص ب�رشتها ولبهاء ح�سنها وجمالها، 

Bنò�∑ (25) �سنة  حيå كانت  وكان عمره̀`````ا �

و�فرة �ل�سحر وديعة �ÿالل. وبف�سل �إجنابها 

 »باÿلي̀`````ل«، فقد �أعلن عن 
q
ول̀`````د�ً من¬ �سمي

ميت با�س̀`````م »�أم خليل « بعد  oزو�ج̀`````¬ بها، و�س

أنفرد بها،  �أن غدت �سيدة �لولية بال مناز´. �

 íأ�سب� åلة رفيعة، بحيõوح¶يت عن̀`````د√ مبن

له̀`````ا �حلق يف �أن تكون �ملالكة �لوحيدة لقلب¬ 

وعقل¬، و�ساحبة �لر�أي. ثم �أ�سبحت �ل�رشيكة 

أم ولد√.  �ل�رشعية، و�

مري جنم �لدين باأمرm من و�لد√،  أoر�سل �لأ �

�إىل ح�سن »كيف̀`````ا« (وهو ح�سن من ح�سون 

�مل�سار¥ يق™ على حدود تركمن�ستان). وهنا∑ 

أبا√  أنباء م̀`````ن �لقاهرة، تقول �إن � وردت �إلي¬ �

أبا  أخ̀`````ا√ �ل�سغري � � qملل∂ �لكام̀`````ل« قد عني�«

 غري �أم¬ ولياً 
m
أم بكر(�ملل∂ �لعادل) �ملولود من �

للعهد بدلً من¬ باعتبار �أن �أم¬ كانت �أقرب �إىل 

مري جنم �لدين. غ�سب  أم �لأ قل̀`````ب �ملل∂ من �

ن �أخا√  أبي¬ لأ م̀`````ري جنم �لدين من ت�رش± � �لأ

ن �لدول̀`````ة كانت يف خطر،  كان طائ�س̀`````اً، ولأ

عد�ء من �ل�سليبيني و�ملغول  ويÎب�ص بها �لأ

مري  م̀`````ن كل جانب. ولهò� �ل�سب̀`````ب �أق�سم �لأ

أبي¬.  عل̀`````ى �أن �ÿالفة لن تك̀`````ون لغري√ بعد �

أ بالن�سال يف �سبيل ذل∂ يقيناً من¬ باأن¬  وب̀`````د�

أر�س̀`````د من �أخي¬ و�أحق من¬ يف �ÿالفة. ويف  �

عمr �لõوجة،  pثناء كان̀`````ت �سجرة �لدر ن هò√ �لأ
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 �òتق̀`````وم بت�سجي™ وتاأييد زوجها يف م�سعا√ ه

حتى تتحقق �أمنيت¬، فبòلت كل ما يف و�سعها 

حتى ي�سل �إىل ��ستعادة حق¬ �ملغت�سب. 

مري جنم �لدين �إىل �لقاهرة ومع¬  توج¬ �لأ

زوجت¬ �سجرة �لدر، و�بنهما، وبطانت¬ �ملوؤلفة 

من ع�رش�ت �جلنود فقط، وبع�ص �ملمالي∂، 

 ¥B�أيب∂، وقالوون، و أ�سهم (بيÈ�ص، و� وعلى ر�

طاي). وبينما هم يف طريقهم �إىل م�رش �نق�ص 

مري �لنا�رش د�وود، وهم �بن  عليهم جي�ص �لأ

عم جنم �لدين و�يل �إمارتي �لكر∑ و�ل�سوب∂ 

ردن، و�أ�رشهم يف  أر�̀`````ص �لأ وما يليهم̀`````ا من �

أر�سل �إىل عم¬ �ملل∂ �لعادل  قلعة �لكر∑. ثم �

مري جنم �لدين  يخÈ√ مبا ح̀`````دç م™ �بن¬ �لأ

 qمطالباً �إي̀`````ا√ باأن¬ �سو± لن يطلق �رش�ح¬ �إل

بعد �أن يتعهد ل¬ باإعطائ¬ عر�ص �ل�سام. 

أ�سهر حيå كان  ��ستم̀`````ر �سجنهم �سبع̀`````ة �

ب �ملل∂  مري �لنا�̀`````رش خاللها ي�س̀`````اوم �لأ �لأ

مري جنم  �لع̀`````ادل يف �لقاه̀`````رة على �بن̀`````¬ �لأ

رت  �سجرة �لدر  qلدين. ويف غ�سون ذل∂ وف�

أ�سباب �لر�حة لõوجها، وبثت �لتفاوؤل يف  كل �

نف�س¬ طو�ل �لوقت. ويف خالل هò√ �لفÎة من 

أبي¬ �ملل∂ �لعادل يف م�رش  �رش ذ�´ نباأ وفاة � �لأ

فقامت �سج̀`````رة �لدر بو�س™ خطة م™ زوجها 

مري  �لنا�رش، تق�سي  بالتن�سيق م™ خ�سم¬ �لأ

ن يoطلق �رش�ح جنم �لدي̀`````ن لي�ستويل على 
ب̀`````اأ

 Ëعر�ص م�رش مقابل تعهد جنم �لدين بتقد

عر�ص �ل�سام ون�سف �ÿر�ê ل¬ وذل∂ كعربون 

مودة ووفاء ل¬. وقد �أدت هÿ� √òطة بالفعل 

مري �ل�سالí جنم �لدين  �إىل �إط̀`````ال¥ �رش�ح �لأ

�لòي �رشعان ما غ̀`````ادر �لكر∑ �إىل �لقاهرة 

أب̀`````ا بكر، و�أ�رش√ يف  حي̀`````å هõم �أخا√ �لعادل �

قلعة �سالح �لدي̀`````ن ونال بالتايل لقب »�ملل∂ 

�ل�سالí« على م�̀`````رش.  وهكò� بلغت �سجرة 

�ل̀`````در مر�دها حيå قا�سم̀`````ت زوجها �ملجد 

و�ل�سلطة، و�أ�سبحت متمر�سة يف �أمور �لدولة 

و�سيا�سته̀`````ا. وقد �س̀`````ا´ �أن �ملل∂ �ل�سالí قد 

أثناء مدة غياب¬  عه̀`````د �إليها باإد�رة �لبالد يف �

يف حروب �سورية. 

كòل̀`````∂ كانت �سج̀`````رة �لدر ق̀`````ادرة على 

ت�سي̀`````ري �جليو�̀`````ص للحرب وخا�س̀`````ة عندما 

تعر�س̀`````ت م�رش حلمل̀`````ة �ل�سليبيني �ل�سابعة 

بقي̀`````ادة �ملل∂ �لفرن�سي لوي�ص �لتا�س™. ويoقال 

�أن �ملل̀`````∂ لوي�ص �لتا�س™ �س̀`````نq �حلملة ليويف 

في من مر�س¬  oأن̀`````¬ �إذ� �س بن̀`````òر√ حيå نòر با

ف�سو± ي�سن حملة على م�رش، فجهõ جي�ساً 

 √òو�أبحر من مر�سيلي̀`````ا عام 1249م. ويف ه

أن¬  ثن̀`````اء كان �ملل∂ �ل�سالí مري�س̀`````اً، �إل � �لأ

 ً�õمن �ملن�س̀`````ورة مرك òمر و�تخ ��ستع̀`````د لالأ

مري فخر �لدين  للقيادة �لعامة، ووله̀`````ا لالأ

أثبتت  ن̀`````õولً عند رغب̀`````ة �سجرة �ل̀`````در �لتي �

أنها قادرة عل̀`````ى �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب  على �

يف مو�جهة �ل�سعاب، و�أق�سمت لõوجها على 
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�أن �ل�سليبي̀`````ني �سيoقتل̀`````ون يف حملتهم. وبعد 

 íة �إىل م�رش قاتل �ملل∂ �ل�سال�õ`````̀و�سول �لغ

�سد �ل�سليبيني يف �ملن�سورة حيå قoتل خالل 

حر�ز  ه̀`````ò√ �ملعرك̀`````ة �لتي ⁄ تكن حا�سم̀`````ة لإ

�لن�رش لدى �لطرفني. 

⁄ تبادر �سجرة �ل̀`````در �إىل �إذ�عة نباأ قتل¬ 

فقد �أXهرت عن حكمة وذكاء حني �أخفت نباأ 

أ�سباب  وفاة زوجه̀`````ا ملدة �سهرين وذل∂ لعدة �

�أهمها: �ÿو± من حدوç �لبلبلة يف �لدولة 

�رش�ر يف �لتغلب   وخا�سة �سفو± �جلي�ص، �لإ

على �لعدو، وعدم �إتاحة �لفر�سة �أمام �أمر�ء 

بني �أيوب و�ملمالي∂ للتفكري يف تويلq �لعر�ص، 

مري فخر �لدين �لòي  و�ساعدها على ذل∂ �لأ

أبلى بالء ح�سناً  توىل قيادة جي�سها بع̀`````د �أن �

يف قتال¬ �سد �لفرجنة. ولكن عندما لح¶ت 

�سج̀`````رة �لدر �أن خÈ وف̀`````اة زوجها �أو�س∂ �أن 

أي�س̀`````اً على و�س∂  ينك�س̀`````ف و�أن �لعدو بات �

�لنهõ�م، قامت با�ستدعاء �بن زوجها تور�ن 

�سا√ �لòي كان و�لياً على �سورية و�أمرت رجال 

�لدولة و�جلي�̀`````ص �أن يحلفو� ل¬ Áني �لولء، 

ن يoدعى ل¬ على �ملنابر يف �مل�ساجد وذل∂ 
و�أ

لتبقى �ل�سلطة من خالل̀`````¬ يف يدها، وتدير 

أم̀`````ور �لدولة كما ت�س̀`````اء، و�إن دلq ذل∂ على  �

�سيء فاإ‰ا يدل على ذكائها ودهائها.

  íوف̀`````اة �ملل̀`````∂ �ل�سال Èأدى كتم̀`````ان خ�

 ∂rو¥ ح̀`````الوة �مللòب�سج̀`````رة �ل̀`````در �إىل �أن ت

و�مر  ف̀`````اأد�رت �لب̀`````الد، و�سارت ت�س̀`````در �لأ

مري فخر �لدين  با�سم̀`````¬، ثم تو�طاأت م̀`````™ �لأ

ورئي�̀`````ص �ÿ�سي̀`````ان جمال �لدي̀`````ن حم�سن 

ب�س̀`````اأن مبايعة تور�ن �سا√ �لòي كان وقتها يف 

أبي¬. وجنحت خطتها  �سورية و⁄ ي�سم™ بوفاة �

تر�∑ حكام  م̀`````ر�ء �لأ وجمعت ‹ل�ساً من �لأ

م�رش ووقفت تخطب فيه̀`````م قائلًة:�إن �ملل∂ 

مري �ملع¶م  �ل�سالí ياأمرك̀`````م مببايعة �بن¬ �لأ

ت̀`````ور�ن �سا√ ملكاً على م�̀`````رش. وهكò� ⁄ يعد 

عيان �ملوجودين �إل مبايعت¬  مر�ء و�لأ بو�س™ �لأ

بناًء على طلبها. 

و�مر من  أر�سل̀`````ت �سجرة �لدر ه̀`````ò√ �لأ و�

�ملن�س̀`````ورة �إىل �لقاه̀`````رة فبايع¬ من فيها من 

�لقياد�ت و�أعي̀`````ان �ل�سلطة، وبعثت �لر�سائل 

بخت̀`````م �ملل∂ �ل�سالí �إىل جمي™ �أنحاء م�رش. 

كان �جلمي̀`````™ ي¶نون �أن �ملل∂ �ل�سالí ماز�ل 

نهم �عت̀`````ادو� م�ساركة �سجرة �لدر ل¬  حياً لأ

و�مر  ح̀`````كام و�لأ يف حك̀`````م م�رش و�إ�سد�ر �لأ

با�سم¬ ف�سدقوها. لكنهم عندما علمو� باأنها 

مري تور�ن �سا√ ب�رشعة �إىل  طلبت ��ستقد�م �لأ

�لقاهرة خامرتهم �لريبة وتاأكدو� لحقاً من 

 .íوفاة �ملل∂ �ل�سال

وقبل و�سول تور�ن �سا√ من �سورية  قامت 

�سجرة �ل̀`````در بو�س™ خطة حربية م™ �لقو�ت 

و�أمر�ء �ملمالي∂، وXلت ت�رش± على تنفيòها، 

وتر�ق̀`````ب �سري �ملعركة يف �ملن�سورة عن كثب. 
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وبل≠ من حما�سها 

كان̀`````ت  أنه̀`````ا  �

عل̀`````ى  –ر�̀`````ص 

هايل  �لأ تع̀`````اون 

م̀`````™ �جلن̀`````ود يف 

هجم̀`````ات   qس̀`````د�

عد�ء. وبف�سل  �لأ

 √ò`````̀ه جهوده̀`````ا 

�أمنيتها  حقق̀`````ت 

�أمر  ت�سي̀`````ري   يف 

بال–اد  �ململكة 

مري فخر  م̀`````™ �لأ

�لدي̀`````ن ورئي�̀`````ص 

جمال  �ÿ�سيان 

حم�سن،  �لدي̀`````ن 

و�مر بتقوية �جلي�ص و�حل�سون  فاأ�سدرت �لأ

للدفا´ عن حكمه̀`````ا يف م�رش �سد �لفرجنة 

�إىل حني ق̀`````دوم �بن زوجها ت̀`````ور�ن �سا√ من 

�سورية. 

أ  ويف �سه̀`````ر �سباط من �لع̀`````ام 1250م بد�

�لفرجن̀`````ة زحفهم من جدي̀`````د �إىل م�رش بعد 

�أن جه̀`````õو� حملته̀`````م �ل�سابعة بقي̀`````ادة �ملل∂ 

�لفرن�سي لوي�ص �لتا�س̀`````™ نف�س¬، فو�سلو� �إىل 

�ل�ساطÅ �مل�رشي وحارب̀`````و� �مل�سلمني ب�سدة، 

وحدث̀`````ت معركة ع¶يمة حيå كان �مل�سلمون 

مري فخر �لدي̀`````ن فحاربو� بب�سالة  بقي̀`````ادة �لأ

أ�سمون«. ولدى  وقهرو� �لفرجنة يف معركة »�

تقدم �ل�سليبيني باŒ̀`````ا√ �ملن�سورة فاجاأهم 

عائق طبيع̀`````ي ⁄ يتمكنو� من عبور√ للو�سول 

�إليها و⁄ يكونو� يعرفون طريقاً �Bخر، فاأتاهم 

بع�̀`````ص �مل�سلمني يف �سبيل �ملال ودلوهم على 

طريق ي�سه̀`````ل �لو�سول من̀`````¬ �إىل �ملن�سورة، 

ف�سارت �رشية من فر�سان �لفرجنة وهاجمت 

مري  ثناء كان �لأ �ملن�سورة فجاأًة. يف ه̀`````ò√ �لأ

فخر �لدي̀`````ن يف �حلمام، فلم̀`````ا علم بهجوم 

 êروÿلفرجن̀`````ة �نده�̀`````ص و�أمر رجال̀`````¬ با�

للدفا´ فاأدرك¬ فر�سان �لفرجنة وقتلو√. كاد 
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أنهم  � qة �إل`````̀Áõوق̀`````ون طعم �لهòمل�سلمون ي�

��ستب�سلو� يف �لقتال فانتهت �ملعركة بخ�سارة 

كبرية للفريقني م̀`````ن دون �أن يحرز �أحدهما 

خر.  Bلن�رش على �ل�

وذكر �ملوؤرñ �لفرن�س̀`````ي دو جوفنيل: وملا 

 mكانت �ملعار∑ �سدي̀`````دة فلم يعد باإمكان �أحد

من �لفريقني �لقدرة عل̀`````ى مو��سلة �لقتال، 

وX̀`````ل �جلي�سان يتناو�س̀`````ان حتى و�سل �ملل∂ 

أبي¬  تور�ن �س̀`````ا√ من �سورية فتوج¬ �إىل ق�رش �

و��ستقبلت¬ �سجرة �لدر بكل حفاوة وترحاب. 

وهنا ت�س̀`````ددت عÁõة �مل�سلم̀`````ني وهاجمو� 

�لفرجن̀`````ة من �ل̀`````È و�لبحر حت̀`````ى هõموهم 

و�أ�رشو� منهم 32 مركباً. 

وي�س̀`````ف �مل̀`````وؤرñ �لفرن�س̀`````ي دو جوفنيل 

ما�أ�ساب �لفرجنة من بلبل̀`````ة و�إربا∑ فقال: 

أر�سلو� يطلبون موؤناً  »�إنهم بعد هò√ �لهÁõة �

وذخائر من دمياط فلم ياأتpp �إليهم �سيء. ثم 

خبار تفيد ب̀`````اأن �مل�سلمني ��ستولو�  و�سلت �لأ

على �ملر�كب �لر��سية يف �لنهر عند دمياط، 

أنõلوها ثانيًة يف �لنهر  ونقلوها �رش�ً �إىل �لÈ و�

يف �ملنطق̀`````ة �لت̀`````ي بني دمي̀`````اط و�ملن�سورة. 

كما قام̀`````و� بالهجوم عل̀`````ى �لقافلة �حلربية 

�لفرجن̀`````ة �لتي –مل �لòخائ̀`````ر و�ملوؤن �لتي 

كانت متجهة من دمياط �إىل �ملحا�رشين من 

�لفرجنة يف �ملن�سورة. وملا عر± �ملل∂ لوي�ص 

خب̀`````ار غري �مل�سجعة على  �لتا�س™ كل هò√ �لأ

مو��سل̀`````ة �لقتال طلب عق̀`````د هدنة م�سÎطاً 

باأن ين�سحب من م�رش ويخلي دمياط مقابل 

أور�سليم (بيت �ملقد�ص) وما حولها.  �إعطائ¬ �

 �òفل̀`````م يقبل ح̀`````كام م�رش م̀`````ن �مل�سلمني ه

�لعر�ص. 

وج̀`````د �ملل̀`````∂ لوي�ص نف�س̀`````¬ يف موقف ل 

يoح�سد علي¬ فاأعد خطة للتقهقر و�لن�سحاب 

�إىل دمياط. ويف �لعام نف�س¬ –ركت �جليو�ص 

�لفرجنية بقيادت¬ فتبعهم �مل�سلمون و�نق�سو� 

ألوفا عديدة  عليهم كالبو��سق وقتل̀`````و� منهم �

ألفاً، و“كن̀`````ت �سجرة �لدر من  ق̀`````درت ب`30 �

أ�̀`````رش مل∂ فرن�سا لوي�̀`````ص �لتا�س™ وقادت¬ �إىل  �

»د�ر �ب̀`````ن لقم̀`````ان« بالقاهرة ذلي̀`````اًل. وهدد 

�مل�سلمون �ملل∂ لوي�ص بامل̀`````وت و�لتعòيب �إن 

⁄ يقب̀`````ل �ل�رشوط �لت̀`````ي ��سÎطها علي¬ �ملل∂ 

تور�ن �س̀`````ا√ يف �لن�سحاب من م�رش و�إخالء 

دمي̀`````اط ودف™ فدي̀`````ة مالية مقاب̀`````ل �إطال¥ 

�رش�ح¬. 

وكان̀`````ت ملكة فرن�س̀`````ا مقيمة يف دمياط 

أ�̀`````رش زوجها �ملل̀`````∂ لوي�ص  عندم̀`````ا �سمعت با

�لتا�س̀`````™. ويف غ�سون ذل∂ بعثت بر�سالة �إىل 

طال¥ �رش�ح زوجها  �سجرة �لدر ت�ستعطفها لإ

م̀`````™ مو�فقتها على دف™ فدي̀`````ة مالية  تقدر 

ب̀`````` 800 �ألف دينار، مقاب̀`````ل �إلغاء قر�ر حكم 

ع̀`````د�م على زوجها، ومن ث̀`````م �لتخلي عن  �لإ

مدين̀`````ة دمياط مقابل �إعطائ̀`````¬ �لقد�ص وما 
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حولها. وعلى �لفور �أخòت �مللكة Œم™ �ملال 

لدف™ هò√ �لفدية. وبعد �أن �نتهت من جمعها 

و�فق �ملل∂ �لفرن�سي على �رشوط تور�ن �سا√ 

ن¬  خري من ذل̀`````∂ كثري�ً لأ فانده�ص ه̀`````ò� �لأ

⁄ يك̀`````ن يتوق™ من �ملل∂ لوي�̀`````ص �إل �ملر�وغة 

و�مل�ساوم̀`````ة. وقد ر�أى �ملل∂ لوي�ص �رشورة �أن 

�رشى �مل�سلم̀`````ني �لòين عند√  ي�ستفي̀`````د من �لأ

فا�س̀`````Îط عليه̀`````م �أن يدف™ مبل̀`````≠ 400 �ألف 

أ�̀`````رشى �مل�سلمني  دين̀`````ار، و�لباق̀`````ي يoبادل ب¬ �

 √òين يف عهدت¬. وقبل �ملل∂ تور�ن �سا√ بهòل�

�ل�رشوط، و��ستلم �ملبل≠ قبل مبارحة �لفرجنة 

أن¬ قامت  لدمي̀`````اط يف �ليوم �ملحدد. غ̀`````ري �

تر�∑ يف  ثناء ثورة يف جي�̀`````ص �لأ يف تل̀`````∂ �لأ

�سا�سية  ن �لقوة �لأ حو�ل  لأ م�̀`````رش فتغريت �لأ

تر�∑،  أن¬ كان يتكون من �لأ للجي�ص تكمن يف �

و�لباق̀`````ون من قبائل �لع̀`````رب. وكان مطلبهم 

ن¬ يجب  ع̀`````دم �أحقية تور�ن �سا√ يف �حلكم لأ

قوى ولي�ص  ن�س̀`````ان �لأ تر�∑ �لإ �أن يحك̀`````م �لأ

ن�سان �ل�سعي̀`````ف.  وبف�سل حكمة �سجرة  �لإ

�لدر وح�سن �سيا�ستها و�سدة تاأثريها �أطفاأت 

نار �لفتنة وتغلبت على �جلنود �ملتمردين قبل 

�أن تنم̀`````و �لفتنة. وق̀`````د روى بع�ص �ملوؤرخني 

�أن �سب̀`````ب ثورتهم هò√ �مل̀`````رة كان ناجماً عن 

م̀`````و�ل �لتي �أخòها تور�ن �سا√ من  �قت�سام �لأ

�ملل̀`````∂ لوي�̀`````ص و�لتي ⁄ يق̀`````م بتوزيعها ب�سكل 

عادل. وقال موؤرخون �Bخرون �أن �سبب �لثورة 

هو �أن �ملل∂ تور�ن �سا√ عõل �أ�سحاب �لنفوذ 

تر�∑ ووىل �Bخرين ‡ن جاوؤو�  مر�ء �لأ من �لأ

مع̀`````¬ من بالد �ل�سام، �لòي̀`````ن كان يثق فيهم 

كثري�ً، ومع¶مهم من �لعنا�رش �لعربية. 

وكت̀`````ب �ملوؤرñ �لفرن�سي دو جوفنيل �لòي 

كان معا�رش�ً لتور�ن �سا√ ي�سف تاريï �أو�خر 

Bخ̀`````ر �ساللة  حي̀`````اة ذل̀`````∂ �ملل∂ �ل̀`````òي كان �

يوبي، و�ل�ستحكامات  �ملل∂ �سالح �لدين �لأ

�لع¶يمة �لتي بناها على �لنيل �سمن خطت¬ 

أبر�جها  يف حرب̀`````¬ م™ �لفرجنة، وتكل̀`````م عن �

�ÿ�سبية �لثالثة �ملك�سوة بالقما�ص �لتي كان 

يطل™ عليها �ملل∂ تور�ن ويرى من علوها قوة 

 èع̀`````د�ء من على بعد... وقد ذكر �ل�سجي �لأ

�لòي كان ي�سم™ م̀`````ن خارê �ل�رش�د¥ عندما 

كان �ملل∂ يتكلم م™ كبار �سباط¬... ثم يتكلم 

أي̀`````ام �ملل∂ تور�ن فقال: �إن �ملل∂  عن �أو�خر �

مل̀`````ا ��ستم ر�ئحة موؤ�مرة �ملمالي∂ علي¬ هرب 

أئمة �لدين �إىل  هو وثالثة م̀`````ن �أ�سحاب¬ من �

�ل̀`````ÿ� êÈ�سبي �لòي بنا√ وفي¬ ثالç غر±،  

فاجتم̀`````™ خم�سمÄة فار�ص من رجال �حلر�ص  

ونادو� علي¬ �أن ين̀`````õل فاأجابهم  باأن¬ �سينõل 

ب�̀`````رشط �أل يقÎبو� من¬ فقال̀`````و�: »�أنت ل�ست 

يف ح�سن دمياط ولب̀`````د من نõول∂ بالقوة، 

أ�س`علو� �لنار يف �لÿ� êÈ�سبي فا�ستعلت  ثم �

�لنار في¬«.

رn نار�ً 
أ B√ فقال: »⁄ �  ويروي هò� �ملوؤرñ ما ر�
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كانت قوية جد�ً مثل هò√ �لنار من قبل �لتي 

�أخòت تنت�رش يف جو�نب �لêÈ، فاأ�رش´ �ملل∂ 

يف �لهروب من¬ قبل �أن ت�سل �لنار �إلي¬، وهرب 

عن طريق �لنهر عن طريق دمياط فحا�رش√ 

أر�د �أن  رجال �حلر�ص وقطعو� علي¬ �لطريق و�

يلقي بنف�س¬ يف �لنهر فعاجل¬ �أحدهم وطعن¬ 

بحربة �خÎقت �سلوع¬ فاألقى بنف�س¬ يف �ملاء 

و�حلربة مر�سوقة يف بدن¬، فغا�سو� ور�ء√ يف 

�مل̀`````اء و�نت�سلو√ من �لنهر وذبحو√ بالقرب من 

�لقارب �لòي كنا في¬. ثم تقدم �أحد فر�سان 

تر�∑ و��سم¬ فار�ص �لدين عقطاي، و�سطر  �لأ

جثة �ملل∂ تور�ن ن�سفني ب�سيف¬ و�أخرê قلب¬ 

أرباً.. وذه̀`````ب �إىل �ملل∂  أرباً � بكف¬ وقطع̀`````¬ �

لوي�ص �لتا�س™ �لòي ⁄ يكن فار¥ م�رش، ويد�√ 

ملطختان بدماء �ملل∂ ت̀`````ور�ن �سا√ وقال ل¬: 

»مباذ� تكافÄن̀`````ي يا مل̀`````∂ �لفرن�سي�ص، لقد 

ت̀`````ل عدو∑ �ل̀`````òي لو عا�ص مل̀`````ا �أبقى على  oق

حيات∂«. �أما �ملل∂ لوي�̀`````ص فن¶ر �إلي¬ �úر�ً 

 qتل تور�ن �سا√ �رشoق �ò`````̀و⁄ يجب¬ بكلمة. وهك

يوبية. ⁄  قتل̀`````ة، ومبوت¬ �نقر�ست �لدول̀`````ة �لأ

يدم حكم تور�ن �سا√ �أكÌ من �سهرين، وذل∂ 

لف�ساد√ وطغيان̀`````¬ ومل�ساعي¬ يف �إبعاد√ رجال 

كفاء عن قيادة �لبالد.  �لدولة �لأ

قتل �ملمالي∂ تور�ن �سا√ و�أ�سبحت م�رش 

ن يكون  qمن دون حاكم فاختلف �ملمالي∂ عم

 íحاكماً عليهم. ولقد حاول كل و�حد �أن ير�س

نف�س̀`````¬ للحكم �أو يحكم قب�ست¬ على �ل�سلطة 

يف �لبالد و�ل�ستبد�د بها، فتف�ست �لفو�سى 

مر �أن ينقلب �إىل حرب �أهلية د�خلية.  وكاد �لأ

م̀`````ر بحكمتها  فتد�رك̀`````ت �سج̀`````رة �ل̀`````در �لأ

وحنكته̀`````ا يف �إد�رة �س̀`````وؤون �لبالد،علم̀`````اً �أن 

مر�ء �ملمالي∂ كانا  �لتنافر و�لت�ساحن بني �لأ

و�سيلتها �إىل �جللو�ص على عر�ص حكم م�رش. 

ويف �سيا�سته̀`````ا �أدركت �أن جانب �ملمالي∂ هو 

نه̀`````ا كانت من  �جلان̀`````ب �ملرجí عن �سو�√ لأ

جن�سيتهم فو�فقتهم وقربتهم �إليها. 

وعل̀`````ى هò� �لنحو كانت �سجرة �لدر �أول 

�س̀`````الم منò ن�ساأت¬  أةm ت�سبí ملكة يف �لإ �م̀`````ر�

مري �ململوكي  باإقر�ر �جلمي™، فتو�طاأت م™ �لأ

أيب∂ �ل̀`````òي كان �أقوى �ملمالي∂  عõ �لدي̀`````ن �

أي̀`````ام �ملل∂  � òو�أع¶مه̀`````م باأ�س̀`````اً ونف̀`````وذ�ً من

�ل�سال̀`````í، و�لòي كان من �ملتاBمرين �رش�ً على 

قتل  �ملل∂ تور�ن �سا√. وبف�سل هò� �لتو�طوؤ 

مر�ء  بينهم̀`````ا “كنت م̀`````ن مبايعة جمي̀`````™ �لأ

بت نف�سها با�سم  qو�أعيان م�رش وكباره̀`````ا ولق

»�أم خلي̀`````ل«، ونoودي بها يف �أنحاء م�رش باأنها 

تقلدت �حلك̀`````م و�أ�سبحت ملكة م�رش وذل∂ 

ور�¥ با�سم  ™ �لأ qيف �لعام 1264م، وكانت توق

»�أم خليل«، ونق�ست ��سمها على �لنقود –ت 

 á«◊É°üdG áª°ü©à°ùŸG Gòµg{ : ل�سيغة� √òه

 áØ«∏N π«∏N Qƒ°üæŸG Ió```dGh Úª∏°ùŸG á```µ∏e

.zÚæeDƒŸG ÒeCG
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مر�ء �ملمالي∂ يت�سفون  يف �لو�ق™ كان �لأ

أنهم ⁄ يكونو� ذوي  بال�سجاعة و�لفرو�سية غري �

حكمة ودهاء، لòل∂ مقتهم �ل�سكان �ملحليون 

يف م�̀`````رش فلم يدم نفوذه̀`````م يف �حلكم زمناً 

طوياًل. وبالن�سبة ل�سجرة �لدر فقد �ختارت 

أيب∂ عõ �لدين ليكون  أق̀`````وى �أمر�ء �ملمالي∂ � �

رئي�̀`````ص وزر�ئه̀`````ا و�ساحب �لي̀`````د �لطوىل يف 

�عتالئه̀`````ا عر�ص �ل�سلطن̀`````ة على م�رش. ويف 

ذل∂ �لوقت �لق�سري �هتمت مبتابعة �حلرب 

فر„. وملا جنحت يف جالئهم عن �أر�ص  م™ �لإ

م�رش �أ�سلح̀`````ت ن¶ام �حلكوم̀`````ة وخفq�ست 

هايل، ثم توددت �إىل  �ل�رش�ئب ع̀`````ن عاتق �لأ

أكابر �لدولة وع¶ماء �لبالد وجòبت قلوبهم  �

ل™  pÿ� إليه̀`````ا فر�سو� عنها، وخلع̀`````ت عليهم�

�لثمين̀`````ة و�أنعمت عليهم بالرت̀`````ب و�ملنا�سب 

�لعالية.

و⁄ ي�سف̀`````™ له̀`````ا كل ما فعلت̀`````¬ �سو�ء من 

ن �سوء  أج̀`````ل �مل�رشيني لأ أج̀`````ل م�رش �أو من � �

ح¶ها �أن �لنا�ص يف �سورية وبغد�د ملا �سمعو� 

بارتقائها عر�ص م�رش خرجو� عن حكم م�رش 

وطاعتها، ون¶̀`````رو� �إىل �أمر�ء ‡الي∂ م�رش 

أنهم �سêò و�نده�سو�  �لòين �نتخبوها عل̀`````ى �

من �نتخابهم لها. وملا �غتاXو� وحنقو� كتبو� 

للخليفة �لعبا�سي يف بغد�د ي�ستفتون¬ يف �أمر 

أة �لتي –ك̀`````م �مل�سلمني يف م�رش،  ه̀`````ò√ �ملر�

 ¤EG{ :ليفة �لعبا�سي كم̀`````ا يليÿ� qفج̀`````اء رد

 í∏°üj πLQ º```µæ«H øµj ⁄ GPEG :ö```üe AGô```eCG

 ó```b ∫É```LôdG â```fÉc GPEGh .ö```üe ‘ á```£∏°ù∏d

 ºµ«dEG å©Ñf ≈àM Éfƒª∏YÉa ºcóæY âeó©fG

zÉæe mπLôH. وكان ور�ء هò� �لكتاب �جلو�ري 

يف بغد�د �لالئي كن يحقدن على �سجرة �لدر 

ويوغرن �سدر �ÿليفة �سدها. 

عندما و�سلت �لر�سالة �لتي كانت مبثابة 

فت̀`````وى �إىل دم�سق هاê �أهله̀`````ا و�سقو� ع�سا 

�لطاع̀`````ة على �سج̀`````رة �لدر، وبايع̀`````و� �ملل∂ 

يوب̀`````ي على حل̀`````ب و��ستقلو� عنها،  نا�رش �لأ

وتبعتها باقي �لوليات �لتي كانت تابعة مل�رش 

يف ب̀`````الد �ل�سام، و⁄ يكتف̀`````و� بòل∂ بل قامو� 

بقت̀`````ل كل من كان مو�لي̀`````اً ل�سجرة �لدر. �أما 

يف م�رش فق̀`````د “�س∂ �أمر�وؤها ب�سجرة �لدر 

مر �لòي  بعد �أن حلفو� لها Áني �لطاعة، �لأ

�أدى �إىل وق̀`````و´ خ�سام ب̀`````ني ‡الي∂ �ل�سام 

لب منها �تخاذ  oوم�رش ب�سبب ذل̀`````∂. وهنا ط

�إجر�ء ف̀`````وري: �إما �أن تتخلى عن �ل�سلطة �أو 

تتوê �أحد �أمر�ء �ملمالي̀`````∂ بدياًل عنها. وملا 

ر�أت ذل∂ ق̀`````ررت �لõو�ê بوزيرها عõ �لدين 

أيب∂ �لÎكماين و�أعلنت¬ �سلطاناً على م�رش،  �

وقدمت ل¬ �لعر�ص بعد بقائها ملكة ملدة (80) 

أة تدعى  أن¬ كان متõوجاً من �مر� يوماً، علماً �

»�أم علي« وكان ل¬ منها �أولد كبار، وقد عمل 

 íوجها �ل�سلطان �ل�سالõيف �ل�سابق خادماً ل

جنم �لدين �أيوب، وكان مفتوناً بها وبجمالها 
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و�سحرها منò ذل∂ �حلني. وقبل �أن تتõوج¬ 

��سÎط̀`````ت علي¬ �أن يطلق زوجت¬ ويتخلى عن 

ولد√ »علي« حتى ل يoنقل �لعر�ص �إلي¬.

ي̀`````ام �إىل �أن �أ�سبí زمام 
وهكò� مرت �لأ

م̀`````ور د�خل م�رش وخارجها يف يد زوجها.  �لأ

وهنا جلاأت �سجرة �لدر كعادتها �إىل ‡ار�سة 

 êوõالب من �أجل �للعب بعقل �لÿ� سحرها�

و�لتاأثري علي̀`````¬ كي تتمكن م̀`````ن �إد�رة �سوؤون 

�ساعات يف  �لب̀`````الد من ور�ء Xهر√. و�رشت �لإ

 QódG Iôé°T êhõàJ ∞«c :كل مكان، ومفادها

É¡Lhõd kÉeOÉN ¿Éc ø```e? ثم قامت �جلو�ري 

أر�سلن ر�سال̀`````ة با�سم �سجرة �لدر  يف بغد�د و�

أيب∂ يعر�سن فيها �أن زوجت¬  �إىل ع̀`````õ �لدين �

أر�سلت ر�سالة �إىل و�يل حلب تعد√  �سجرة �لدر �

أيب∂.  فيها مبل∂ م�رش �إذ� قت̀`````ل عõ �لدين �

وملا ��ستلم عõ �لدين �لر�سالة خ�سي �أن يبادر 

مر،  �إىل �لقيام باأي عمل كان فÎيå قلياًل بالأ

ن ثانيًة وطلÍ من¬ �أن يقتل  rلكن �جلو�ري عد

 êوõحن علي¬ �أن يتÎسجرة �لدر، فاأبى. ثم �ق�

ذللها، و�خrÎن ل¬ �بنة »بدر  أة �أخرى لإ بامر�

�لدي̀`````ن لوؤلوؤ« �ساحب �ملو�سل. ونتيجًة لòل∂ 

تغريq موقف عõ �لدين من �سجرة �لدر �لòي 

أ ين�سا´ �إىل مطالب �جل̀`````و�ري، ف�ساءت  ب̀`````د�

�لعالق̀`````ة بينها وبني هò� �لرجل �لòي وثقت 

ب̀`````¬ وجعلت¬ ملكاً، وكادت �أن تفقد عقلها من 

�سدة �حلقد و�ل�سغينة. كيف ذل∂ وهي �لتي 

�أو�سلت¬ �إىل �حلك̀`````م بدهائها وبقدرتها على 

�للعب مب�ساعر√؟!.

علمت �سج̀`````رة �لدر مبا يدبqر√ عõ �لدين 

أن̀`````¬ �س̀`````و± يبعدها ع̀`````ن �لق�رش  �سده̀`````ا و�

عندم̀`````ا تاأتي �لعرو�ص �جلديدة، فعمدت �إىل 

تدب̀`````ري حيلة ترمي �إىل قتل̀`````¬ و�لتخل�ص من¬ 

أ�̀`````رش´ ما Áكن وذل∂ حفاXاً على كÈيائها  با

وعنفو�نها. و�ل�سوؤ�ل هو كيف حبكت خيوط 

هò√ �حليلة؟ لتل∂ حكاية تòكرنا باحلكايات 

�لتي وردت يف كتاب »�ألف ليلة وليلة«. ففي 

 õأ �سجرة �لدر با�ستمالة ع �إحدى �لليايل تبد�

�لدين و�إغو�ئ¬ حتى يطمÄن �إليها، فيجل�سان 

مع̀`````اً ويتناجيان كما �لع�سا¥، وÁ�سي �لليل. 

وعند �لفجر يòهب �إىل �حلمام، وتد¥ �سجرة 

�لدر بيديها �لدق̀`````ات �ملتفق عليها فيح�رش 

حر��سها ب�رشعة وينق�س̀`````ون على عõ �لدين 

ويقتلون¬ بالقباقيب وهو يف �حلمام. 

ويف �ل�سب̀`````اح �أعلن̀`````ت �سج̀`````رة �لدر عن 

موت̀`````¬ و�سع̀`````د �لنا�̀`````ص �ملو�لون لع̀`````õ �لدين 

للقب�ص على �سجرة �ل̀`````در و�لفت∂ بها، لكن 

زوجت¬ �لقدÁة »�أم علي« كانت �أ�رش´ منهم. 

فبعد �أن قب�ص �بنها على �سجرة �لدر �أمرت 

�جلن̀`````ود باإح�سارها،  فج̀`````اوؤو� بها وتركتها 

لبع�ص �ÿ̀`````دم و�جل̀`````و�ري، فانهالو� عليها 

أي�س̀`````اً بالقباقي̀`````ب حتى مات̀`````ت. ثم دفنت  �

بالقرب من زوجها.



ΩÓ°S E’G ‘ áµ∏e ∫hCG  :Qó`dG Iôé`°T

1562011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

ر  qم̀`````ر �أن عه̀`````د �سج̀`````رة �لد حقيق̀`````ة �لأ

كان ز�هي̀`````اً وز�ه̀`````ر�ً حيå �أXه̀`````رت خالل¬ 

م �لفقر�ء  qقدرتها وجد�رتها يف �حلكم، وتنع

بح�سناتها لكونها ملك̀`````ة عاقلة لبيبة، وعلى 

علم تام بنف�سية �ل�سع̀`````ب ومتطلبات¬. ⁄ تكن 

حكومتها ��ستبد�دي̀`````ة، فهي ⁄ تكن ت�رش´ يف 

عمال حتى تعقد ‹ل�ص �ل�سورى،  عمل من �لأ

ول ت�سدر قر�ر�ً �إل بع̀`````د �أخò ر�أي وزر�ئها 

وم�ست�ساريه̀`````ا. وقام̀`````ت بن�رش ر�ي̀`````ة �ل�سالم 

أي�ساً فاأم̀`````ن �لنا�ص خالل فÎة حكمها. ويف  �

دب̀`````اء و�ل�سعر�ء  ع�رشه̀`````ا نب≠ �لعديد من �لأ

�مل�رشيني مث̀`````ل: بهاء �لدي̀`````ن زهري، وجمال 

 .ïلدين بن مط̀`````روح، وفخر �لدين بن �ل�سي�

ويف عهده̀`````ا �أي�ساً قامت بعم̀`````ل جيد وهو 

ت�سيري حمم̀`````ل �حلè كل عام م̀`````ن م�رش �إىل 

�حلجاز يف مو�سم �حلè �إىل �لديار �ملقد�سة. 

ألقاب خالل حكمها  رفت �سجرة �لدر بعدة � oع

أخ̀`````ري�ً �مللكة �سجرة  مث̀`````ل: �مللكة �أم خليل، و�

�لدر �أم خليل �مل�ستع�سمية ن�سبًة �إىل �ÿليفة 

�لعبا�سي  �مل�ستع�سم، �لòي كان يجل�ص على 

Bنò�∑،  وقد فعلت  عر�ص �لعبا�سيني يف بغد�د �

ذل∂ من باب �ملالطفة و�ملد�ر�ة ودرء�ً ل�رش√. 

 ñعي لها عل̀`````ى �ملنابر من قبل �ل�سيوoكما ود

و�ÿطب̀`````اء يف كل يوم جمع̀`````ة يف �مل�ساجد. 

حكام ت�سدر با�سمها، ونoق�ص  كما �أ�سبحت �لأ

��سمها على �لدر�هم و�لدنانري.

وهك̀`````ò� عا�س̀`````ت �سج̀`````رة �ل̀`````در مكرمة 

 mوقوة، ولكنها ماتت ميتة mوجليل̀`````ة وذ�ت نفوذ

ذليل̀`````ة ومهين̀`````ة. �إن �سريته̀`````ا  ماز�لت تoروى 

خر. وهن̀`````ا∑ �لعديد من �لن�ساء  Bم̀`````ن جيل ل

‡̀`````ن يحلمن باأن يكنq مثله̀`````ا ويتمتعن بقوة 

نفوذها، وذكائها وجمالها، وقدرتها �لعجيبة 

يف �حلك̀`````م. لقد خلد �لتاريï ذكر�ها، �إلq �أن 

غريتها على كÈيائها وكر�متها كانت �ل�سبب 

�لòي دفعه̀`````ا لرتكاب تل̀`````∂ �جلرÁة �لتي 

أ�سقطتها من قمة �ل�سهرة �إىل �حل�سي�ص.  �

وبعد رحيلها ورحيل زوجها  بوي™ حفيد 

�ملل∂ �لع̀`````ادل م¶فر �لدي̀`````ن �مللقب »باملل∂ 

�̀`````رش±«  �ل̀`````òي ⁄ يدم حكم̀`````¬ �سوى �ستة  �لأ

أ�سه̀`````ر. وبوفات¬ يف �سج̀`````ن م¶لم يف �لقلعة  �

بد، وقامت دولة  يوبيني �إىل �لأ �نتهى حكم �لأ

أيب∂ �لت̀`````ي Xلت –كم  �ملمالي̀`````∂ برئا�س̀`````ة �

250 عام̀`````اً (1250 – 1517)م. وقد “يõت 

ه̀`````ò√ �لدولة مبو��سفات خا�س̀`````ة بها. وكان 

أو  كل حاك̀`````م يحكم مدة ل تõي̀`````د على �لعام �

ن لي�ص ل¬  �لعامني حيå كان Áوت �غتيالً لأ

يف �سوؤون �حلكم �أي تدب̀`````ري لكون¬ ميالً �إىل 

�ل¶لم و�ل�ستبد�د و�سف∂ �لدماء. 
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كان من �لطبيعي �أن ت�سهد مناطق �ل�رش¥ �لعربي �لقدË �أي بالد �لر�فدين 

وب̀`````الد �ل�س̀`````ام وو�دي �لني̀`````ل �إ�سافة �إىل �سب̀`````¬ �جلõيرة �لعربي̀`````ة، قيام �أوىل 

ن�سانية، وذل∂ لعتبار�ت عدة، يف مقدمتها: �ملوق™ �ل�سÎ�تيجي  �حل�سار�ت �لإ

�لهام، �إ�سافة �إىل عو�مل بيÄية مناخية ت�ساري�سية هامة، وقد تر�فق هò� م™ 

أ�سبقيتها بالتعر±  � Èن�ساين ع در�∑ �لإ أ�سبقي̀`````ة هò√ �ملنطقة مبعرفة بòور �لإ �

ن�سانية يف بالدنا،  أنتè �أوىل �حل�سار�ت �لإ ن�سان �لعاقل �لòي �سن™ و� عل̀`````ى �لإ
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وىل، ومن  و�لتي Œلت �أي�سا بقيام �لقرى �لأ

وىل، �لتي �أدت �إىل قيام �ملدنيات  ثم �ملدن �لأ

وىل يف �لعا⁄ �لقدË، و�لتي “ثلت بن�سوء  �لأ

�أوىل مفاهي̀`````م دول �ملدن، �إ�سافة �إىل ت�سكيل 

ن�ساين  مÈ�طوريات ع̀`````È �لتاريï �لإ �أوىل �لإ

أكاد-  (�إيبال- �

و�دي �لنيل) ومن ثم قيام �ملمال∂ و�لدول 

�لتي �سهدت قيام �أوىل �لتن¶يمات �ل�سيا�سية 

وبòور �لدÁقر�طية، و�لعالقات �لدبلوما�سية 

 òو�لتجارية ب̀`````ني �لدول، و�لت̀`````ي كانت تاأخ

طابعاً �سلمياً حيناً، وطابعاً حربياً حيناً �Bخر. 

ن�سان كائناً �جتماعيqاً بطبع¬، فقد  وملا كان �لإ

�أدى ذل∂ �إىل قي̀`````ام Œمعات �سكانية ربطت 

فيما بينها �أو��رش قربى وعالقات �جتماعية 

flتلفة تبعاً لل¶رو± �ل�سيا�سية و�لقت�سادية 

و�لثقافية لكل بلد على حد√.

 ê�وõلعالقات �لجتماعية، و�ل� √òلكن ه

منها بالتحدي̀`````د، كانت تخرê خ̀`````ارê �إطار 

ط كوحدة �أوىل  sرشة مبعناها �ملب�س� ت�سكيل �لأ

أو�س™ من ذل∂ بكثري،  يف �ملجتم̀`````™، �إىل �إطار �

أبعاد �سيا�سية تهد±  فقد كان للõو�ê �أحيانا �

 √�Ôما �س �ò`````̀تلفة وهfl ربBإىل –قي̀`````ق ما�

لحقا.

أي�س̀`````اً �أن تن�ساأ بني  وكان م̀`````ن �لطبيعي �

هò√ �لدول عالق̀`````ات ومعاهد�ت و–الفات 

ع̀`````ات من  tمŒ سيا�سي̀`````ة، �أدت �إىل ح�س̀`````ول�

عات �أخرى. حيŒ åم™o بني  tمŒ لدول �سد�

دول كل –الف منها م�سالí م�سÎكة وثuقت 

 ،ïلتاري� È`````̀مبعاه̀`````د�ت مدونة ومعروفة ع

 √òفقد �سهدت بالدن̀`````ا �لعربية قيام �أوىل ه

�ملعاهد�ت بني �لدول يف �لعا⁄ �أجم™. 

أو��̀`````رش �لتحالف  وملõي̀`````د م̀`````ن تثبي̀`````ت �

أم̀`````ر�ء وملو∑ تل∂ �لدول  هò√، جلاأ حكام و�

مار�ت �إىل ربط بع�سها ببع�ص بعالقات  و�لإ

�رش  أف̀`````ر�د �لأ قربى عن طري̀`````ق �لõو�ê بني �

 ïلتاري� È`````̀ع 
n
̀`````ي pما �سم �ò`````̀حلاكم̀`````ة. وه�

أو زو�ê �مل�سلحة. وقد  بال̀`````õو�ê �ل�سيا�س̀`````ي �

�سه̀`````دت بالدنا هò√ �ل¶اه̀`````رة ب�سكل و��س™ 

وعلى �متد�د �ملر�حل �لتاريخية كافة �عتبار� 

لف �لثالå قبل �ملي̀`````الد وحتى بد�ية  م̀`````ن �لأ

�لع�سور �مليالدية. وقد �أخòت هò√ �ل¶اهرة 

أ�سكال flتلفة تبعا لل¶رو± �ل�سيا�سية وتبعاً  �

أو �لõو�ê �ل�سيا�سي،  و�سا´ طريف �لتحالف � لأ

و�س̀`````Ôى فيما يلي ‰اذê ع̀`````دة وحالت كان 

أبرزها:  من �

- ح̀`````الت زو�ê �مللو∑ م̀`````ن بنات ملو∑ 

�Bخرين.

أبناء �ملل̀`````و∑ من بنات  � ê�ح̀`````الت زو -

ملو∑ �Bخرين.

- ح̀`````الت زو�ê بنات �ملل̀`````و∑ من �أمر�ء 

 ê�أم̀`````ر�ء على �ملدن (زو تابع̀`````ني للمل∂، �أي �

�سمن �ململكة �لو�حدة).
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م̀`````ر�ء عل̀`````ى  - ح̀`````الت زو�ê بن̀`````ات �لأ

�رشة  أبن̀`````اء �ملل∂ �لتابعني ل̀`````¬ (�لأ �ملدن من �

�حلاكمة). 

أبن̀`````اء �مللو∑ من �أمري�ت  � ê�حالت زو -

د�خل �ململكة.

فف̀`````ي حالة �لõو�ê ب̀`````ني ‡لكة و‡لكة 

�أخرى يكون �لهد± عادة تقوية �لعالقة بني 

أو  طريف �ل̀`````õو�ê و�لتاأكيد عل̀`````ى �لتحالف، �

يكون مقدمة لهò� �لتحالف �جلديد، وغالباً 

ما يكون موجها �سد دول �أخرى.

جر�ء  ويلج̀`````اأ �مللو∑ ع̀`````ادة �إىل ه̀`````ò� �لإ

يف �حل̀`````الت �لتي تكون هن̀`````ا∑ ��سطر�بات 

�سيا�سية عل̀`````ى م�ستوى �ل̀`````دول، و�لتي رمبا 

توؤدي �إىل حروب وتو�سعات flتلفة. 

 ê�وõأما يف �حل̀`````الت �لتي يكون فيها �ل�

�ل�سيا�س̀`````ي �سمن �ململكة �لو�ح̀`````دة، فيكون 

�ل�سب̀`````ب غالباً هو رغبة �ملل̀`````∂ بربط �أمر�ء 

وح̀`````كام �ملدن �لتابعة ل¬ برو�بط �أ�رشية تõيد 

أو  من تبعيتهم ل¬، وتبعد �حتمال �لنف�سال �

�لتم̀`````رد من قبلهم، �إ�ساف̀`````ة �إىل رغبة هوؤلء 

�رشة �حلاكمة  مر�ء بالرتباط و�لتقرب بالأ �لأ

بغية �لو�س̀`````ول �إىل �ل�سلطة، �إذ� �سنحت لهم 

�ل¶رو± م�ستقباًل بòل∂، �أي لك�سب �ل�رشعية 

.ê�وõل� �òعن طريق ه

ولكن �لõو�ê �ل�سيا�سي بحالت¬ �ل�سابقة ⁄ 

يكن م�سمون �لنتائè د�ئماً، فهنا∑ �لعديد من 

حالت �لõو�ê �ل�سيا�سي ⁄ توؤدp �لغر�ص منها 

وف�سلت �رشيعاً. وخري مثال ن�سوق¬ على ذل∂ 

�سوري �حلاكم  Bم̀`````ري �ل زو�ê »ي�سم̀`````ï �أدو« �لأ

�سورية عليها،  Bة �ل�سيط̀`````رة �لÎعلى ماري ف

 »�أ�سخي �أدو« يف �لقرن 
(1)

من �بنة مل∂ قطنة

�ل`18¥.م، حيå �نته̀`````ى هò� �لõو�ê بالف�سل 

�سباب �سلوكية خارجة عن  فيما بعد وذل∂ لأ

�لعاد�ت م̀`````ن قبل �بنة مل̀`````∂ قطن¬، ح�سب 

�س̀`````وري، وقد وردت  Bمري �ل �دع̀`````اء زوجها �لأ

خبار يف بع�ص �مل�سادر تنفي ذل∂.  بع�ص �لأ

كòل∂ نòك̀`````ر ف�سل �ل̀`````õو�ê �ل�سيا�سي �لòي 

قام̀`````ت ب¬ كليوباتر� من قي�رش روما، ومن ثم 

من �أنطونيو�ص، يف –قق ماBربها �ل�سيا�سية. 

�إل �أن �أغلب ح̀`````الت �لõو�ê �ل�سيا�سي كانت 

توؤت̀`````ي ثمارها، وخا�س̀`````ة عندما –�سل بني 

طرفني قويني، وعندما يكون �لõو�ê موجها 

�سد طر± ثالå �أقوى منهما، �أو �سد –الف 

قوى �أخرى تربطها رو�بط flتلفة، وهò� ما 

أم̀`````ر�ء وملو∑ و�دي �لنيل  � ê�ح�سل عند زو

من �أمري�ت �ململكة �مليتانية يف ع�رش قوتها، 

وق̀`````د كان هò� �لتحالف موجهاً �سد �ÿطر 

بو�ب.  �حلثي �ملاثل على �لأ

ورمبا ح�سل ه̀`````ò� �لõو�ê �ل�سيا�سي بني 

‡لك̀`````ة قوية و�أخ̀`````رى �سعيف̀`````ة كما ح�سل 

B�سور  عند زو�ê »موباليطات �س̀`````ريو�« �بنة »�

�سورية �لو�سطى  Bموباليط« موؤ�س�ص �ململكة �ل
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م̀`````ن �بن مل̀`````∂ بابل �لقوي، ف̀`````Îة �ل�سيطرة 

�لكا�سية عليها، �أو قد يح�سل بني طرفني يف 

وج¬ طر± ثالå، وهò� ما كان �سائعاً. وخري 

مث̀`````ال علي¬ زو�ê »زمري ليم« مل∂ ماري من 

»�سيبتو �بنة يارË ليم« مل∂ ‡لكة Áحا�ص 

 �ò(حل̀`````ب) يف �لقرن �ل̀``````18¥.م، وقد كان ه

B�سور، ورمبا  �لتحال̀`````ف موجهاً �سد ‡لك̀`````ة �

أ�سنونا. �سد ‡لكة �

لقد �سهد تاريخنا �لعربي على مدى 2500 

عام حالت كثرية من �لõو�ê �ل�سيا�سي، و�لتي 

تدل كÌتها على �ت�س̀`````ا´ �حلر�∑ �ل�سيا�سي، 

وحدوç �لكثري من �ملتغ̀`````ري�ت على م�ستوى 

�ل�سيا�سية ملنطق̀`````ة �ل�رش¥ �لعربي  �ÿارطة 

�لقدË. وهنا ل بد م̀`````ن ذكر هò√ �حلالت 

عطاء �سف̀`````ة توثيقية له̀`````ò√ �لدر��سة، م™  لإ

 √òإعطاء بع�ص �ل�رشوحات �لتي توؤكد كون ه�

�حلالت “ثل حالت زو�ê �سيا�سي. 

مÈ�طورية  ففي بالد �لر�فدين �سهدت �لإ

كادية �أوىل هò√ �حلالت، و�لتي ��ستطعنا  �لأ

�لتعر± عليها وذل∂ م̀`````ن خالل زو�ê �ملل∂ 

�س̀`````ني« 2260- 2230¥.م حفي̀`````د  »ن̀`````ار�م 

أو �سقيقة �ملل∂  كادي من �بن̀`````ة � �ساروكني �لأ

 �òلعيالم̀`````ي »خيت̀`````ا«، وكان �له̀`````د± من ه�

�ل̀`````õو�ê �إبقاء �جلبهة �ل�رشقية �مل�ستعلة عادة 

م™ �لعيالميني هادئة، بغية �ل�رشو´ بالتو�س™ 

نحو �لغرب على ح�ساب مناطق بالد �ل�سام. 

حياء �ل�سومري �أي ‡لكة  ويف ع�̀`````رش �لإ

أور �لثالثة 2112- 2003¥.م تõوê »�أور‰و«  �

مل̀`````∂ �أور من �بنة حاكم م̀`````اري »�إبيل كني« 

لف �لثالå قب̀`````ل �مليالد، وكòل∂  أو�خ̀`````ر �لأ �

قام »�سوجلي« 2093- 2046¥.م وهو �ملل∂ 

أور �لثالث̀`````ة بتقدË �بنت¬  �لث̀`````اين من �ساللة �

يف ع̀`````ام حكم̀`````¬ �لثامن كõوج̀`````ة �إىل حاكم 

»مارخا�س̀`````ي«، ويف �لع̀`````ام �حلادي و�لثالثني 

�أعطى �بنة �أخرى �إىل حاك̀`````م »�إن�سان«، كما 

ق̀`````دم �ملل∂ �لر�ب̀`````™ من ه̀`````ò√ �ل�ساللة وهو 

»�سو�س̀`````ني« 2036- 2028¥.م �بنت¬ كõوجة 

أر�سلها �إىل  � åإىل حاكم �ملدينة نف�سه̀`````ا، حي�

هنا∑ م™ هد�يا قيم̀`````ة. كما قام �أي�سا �Bخر 

حكام ه̀`````ò√ �ل�ساللة »�إيبي �س̀`````ني« 2027- 

2003¥.م باإعط̀`````اء �إحدى بنات̀`````¬ �إىل حاكم 

»ز�ب�سايل«، كنو´ من �لõو�ê �لد�خلي، �أي م™ 

حكام �ملدن، بغية تثبيت �أو��رش �لتحالف م™ 

هò√ �ملدن. 

لف �لث̀`````اين قبل �مليالد  وم̀`````™ دخولنا �لأ

أ�سهر �لõيجات �ل�سيا�سية، وهي  نتعر± على �

زو�ê »ي�سمï �أدو« 1810- 1782¥.م �ل�سالف 

ول« 1815-  �لòك̀`````ر و�ب̀`````ن »�سم�س̀`````ي �أدد �لأ

1782¥.م، وق̀`````د حكم »ي�سم̀`````ï �أدو« ماري 

�سورية عليها، من �بنة مل∂  Bة �ل�سيطرة �لÎف

مرية »د�م جور��سي«  أ�سخ̀`````ي �أدو« �لأ قطنة »�

و�ملدعوة »بلتوم« حيå ذكرت �إحدى �لر�سائل 
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 òخB� أريد �أن �ملوجهة من �سم�سي �أدد لبن¬:»�

ل∂ �بن̀`````ة �إ�سخ̀`````ي �إدو، �ل�ساللة �حلاكمة يف 

قطن̀`````ة لها ��سم كب̀`````ري و�ل�ساللة �حلاكمة يف 

 �òأي�س̀`````ا«. وقد كان ه م̀`````اري لها ��سم كبري �

�لõو�ê �ل�سيا�سي موجها بالطب™ �سد ‡لكة 

 5 ê�وõل� �òحا�ص (حل̀`````ب)، وكان مهر هÁ

تالنتات من �لف�س̀`````ة، �أي حو�يل 145ك≠ من 

 ،∑�òة ثوب، وهو مهر كبري حينÄلف�سة، وم�

 ê�وõل� �òمرية و�أهمية ه ويدل على مكانة �لأ

�ل�سيا�سي.

وعل̀`````ى �لرغم من ذل∂ فقد ذكرت بع�ص 

أع̀`````اد زوجت¬ بعد  �مل�س̀`````ادر �أن »ي�سمï �أدو« �

فÎة ق�س̀`````رية من �لõم̀`````ن �إىل قطنة، ب�سبب 

قيامه̀`````ا بالرق�ص يف �إح̀`````دى باحات ق�رش 

ماري Xه̀`````ر�. و�عتÈ ت�رشفه̀`````ا هò� مبثابة 

�إهان̀`````ة للكهن̀`````ة ولرجالت �لق�̀`````رش، وخر¥ 

للتقاليد �ملحاف¶ة يف ماري، وقد وج¬ �للوم 

�إىل مربيته̀`````ا. وقام »ي�سم̀`````ï �أدو« باإعادتها 

أبيها، ولكن هن̀`````ا∑ بع�ص �مل�سادر �لتي  �إىل �

 √òدث̀`````ت خال± ذل∂. فقد ذك̀`````رت �أن ه–

مرية كانت –مل ��سم �مللكة »دflور�زي«  �لأ

أنه̀`````ا بقيت يف ق�رش م̀`````اري �إىل حني موت  و�

زوجه̀`````ا »ي�سم̀`````ï �أدو« وعودة »زم̀`````ري ليم« 

 ê�وõي قام بالòحلاكم �ل�رشعي �إىل ماري، و�ل�

منها، �إما لعدم رغبت̀`````¬ باإعادتها م™ مهرها 

عر�± �ل�سائدة، �أو رغبة من¬  �لكبري ح�سب �لأ

يف �إبق̀`````اء �لعالقات جي̀`````دة م™ ‡لكة قطنة 

أم̀`````وت بيÄيل«  �لقوية يف X̀`````ل حكم ملكها »�

�سقيق »دfl̀`````ور�زي«. ويقال �إنها �أجنبت من 

أن¬ وبعد  زمري ليم ولياً للعه̀`````د، لكننا نعلم �

�سورية  Bموت »�سم�سي �أدد« و�سعف �لدولة �ل

��ستط̀`````ا´ »زمري ليم بن يخ̀`````دن ليم« �لعودة 

كما ذكرن̀`````ا �إىل ‡لكة ماري مب�ساعدة خال¬ 

»ي̀`````ارË ليم« مل∂ »Áحا�̀`````ص« (حلب)، وقد 

 êوõكان »يخدن ليم« و�لد »زمري ليم« قد ت

�سابقا م̀`````ن �أخت »يارË ليم« مل∂ حلب قبل 

�سوريني. ولتاأكيد �أو��رش  Bسقوط ماري بيد �ل�

�لقربى و�لتحالف �ل�سيا�سي بني ماري وحلب 

فقد تõوê »زمري لي̀`````م« 1782- 1759¥.م 

من »�سيبتو« �بنة خال¬ »يارË ليم« من زوجت¬ 

 åناجحاً حي ê�وõل� �òجا�سري�«. وقد كان ه«

كانت »�سيبت̀`````و« ذ�ت �سخ�سية كبرية وهامة، 

�ساع̀`````دت زوجها على �حلكم، وحكمت نيابة 

أثناء غياب¬، و�ساهمت يف �إن�ساء �لتحالف  عن¬ �

ما بني حلب وماري.

�أما على �سعي̀`````د تثبيت �حلكم �لد�خلي 

فق̀`````د �سعى »زمري لي̀`````م« �إىل تõوي̀`````è بنات¬ 

قاليم �لتابعة ل̀`````¬ باأمل توطيد  �إىل ح̀`````كام �لأ

�لعالقات معهم وك�س̀`````ب �إخال�سهم ل¬، ‡ا 

�نعك�ص �إيجابيا على �سيا�سة �لدولة وقوتها. 

حدى ع�رشة  فقد زوêq »زمري لي̀`````م« بنات¬ �لإ

زيجات دبلوما�سية �إىل حكام مقاطعات¬ و�إىل 
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كب̀`````ار �سباط¬ ونو�ب¬ يف مع¶م 

فاأعط̀`````ى  قالي̀`````م،  و�لأ �مل̀`````دن 

مري  �ثنت̀`````ني م̀`````ن بنات̀`````¬ �إىل �لأ

»�إل- ن�س̀`````ور�«، وو�ح̀`````دة �إىل 

أ�سالكا«،  »�إي�سبال- �أدد« مل∂ »�

مل∂  »خمدي̀`````ا«  �إىل  وو�ح̀`````دة 

أند�ريق«، وو�حدة �إىل »�ساريا  �«

�إىل  وو�حدة   ،
(2)

»çخ̀`````و �لإ من 

 .
(3)

أ�سك̀`````ور �أدد« مل∂ »كر�نا« �«

»عي�س̀`````ار  ولدي̀`````¬   ê sزو كم̀`````ا 

لي̀`````م« و»�إيلي دج̀`````ن« من ن�ساء 

�ملمال̀`````∂  لبع�̀`````ص  أم̀`````ري�ت  و�

�أي�سا  ê �أخت¬  sملجاورة. كما زو�

 ïأد�ل- �سيني« �سي�« ïإىل �ل�سي�

 �òوكي«، علما باأن هÎقبيلة »�ل

�ل�سيï كان متõوجاً يف �ل�سابق 

أة ذ�ت �أ�سول ملكية، وكانت مكانتها  من �مر�

عالي̀`````ة عند√ وعند غري√، وق̀`````د �ساهمت يف 

توقي™ معاهدة بني �ل�سيï وبني ملو∑ �Bخرين. 

أنها هي من �ساه̀`````م يف زو�ê زوجها  ويب̀`````دو �

�ل�سيï »�أد�ل« من �أخ̀`````ت »زمري ليم« ملاBرب 

�سيا�سية تخ̀`````دم �لطرفني. �أما على �ل�سعيد 

�لدويل �ÿارجي فق̀`````د �أعطى »زمري ليم« 

�إحدى بنات¬ �إىل »�إيلي- ع�ستار« مل∂ ‡لكة 

أن¬ قام بòل∂  مورية �لقوية، ويبدو � أ�سنونا« �لأ �«

حينم̀`````ا �سعر بتغيري نو�ي̀`````ا حمور�بي �لبابلي 

�لقوي Œا√ ‡لكت¬. ويعتÈ �ملوؤرخون �لقرن 

�لثامن ع�̀`````رش قبل �مليالد ق̀`````رن �لتحالفات 

�ل�سيا�سية �لكÈى بامتياز.

B�سور �لدولة �لو�سطى، وم™ بد�ية  �أما يف �

قيامها فقد �سهدن̀`````ا زو�جاً �سيا�سياً بامتياز، 

أوباليط« 1365-  B�سور � حيå قام موؤ�س�سها »�

1330¥.م بتõويè �بنت¬ �ملدعوة »موباليطات 

 
(4)

�سريو�« �إىل مل∂ بابل »بورنا بوريا�ص �لثاين«

أبنائ¬. لكن جهود√ ب̀`````اءت بالف�سل  أح̀`````د � أو � �

حيå ⁄ ي�ستط™ مد نفوذ√ �إىل بابل من خالل 



Ëó≤dG »Hô©dG ¥öûdG ïjQÉJ ‘ »°SÉ«°ùdG êGhõdG IôgÉX

1642011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

حفيد√ �بن »موباليطات �سريو�« �لòي ما �إن 

�عتلى �لعر�ص يف باب̀`````ل بعد وفاة �بن »بوريا 

بوريا�ص �لثاين« حتى قتل¬ �لنبالء �لكا�سيون 

ب̀`````و� مكان¬ »ن̀`````ازي بوجا�̀`````ص« �لكا�سي  sون�س

وحاكم بابل �جلديد.

�سوريون يف �لدولة �حلديثة  Bل∂ �سعى �لòك

Bر�ميني-  لتõويè بناتهم من ملو∑ �إقليميني (�

بابليني- وغريهم) بهد± فر�ص �لهيمنة على 

أو بهد± ك�سب حلفاء لهم يف  هوؤلء �مللو∑، �

أو بهد± –ييد خ�سم قوي  �أماكن متوت̀`````رة �

عند �لدخول م™ �Bخرين يف �رش�´، وذل∂ يف 

Xرو± ل ت�سمí بòل∂.

�سوري »�سم�سي حدد  Bملل∂ �ل� êوõفقد ت

مرية �لبابلية  �ÿام�ص« 823-810¥.م من �لأ

»�سمور�م̀`````ات« (�سمري�مي�̀`````ص) �لتي حكمت 

بعد√ كو�سية على عر�̀`````ص �بنها »�أدد نري�ري 

�لثالå«، وذل∂ ما بني 809- 805 ¥.م. كما 

�سوري »�ساروكني �لثاين« 722-  Bملل∂ �ل� ê sزو

مرية »�أخاتا بي�سا« من ويل  705¥.م �بنت̀`````¬ �لأ

مري »�أمباري�ص« �لòي جل�ص  عهد »طابال« �لأ

على �لعر�ص مكان و�لد√ »خويل«. 

كòل̀`````∂ ت̀`````õوê �ب̀`````ن �سنحاري̀`````ب 705- 

أم  681¥.م من »ز�كوت̀`````و« (�لطاهرة �لنقية) �

Bر�مي وذل∂  أ�س̀`````ل � »�أ�رشح̀`````دون« وهي من �

ر�ميني �إىل  Bبه̀`````د± ك�سب بع�̀`````ص قبائ̀`````ل �ل

جانب¬ عن طريق �مل�ساهرة.

كما ق̀`````ام خلف¬ و�بن¬ »�أ�رشحدون« 681- 

667¥.م بتõويè �بنت¬ من »برتاتو« (برطاطو) 

 حي̀`````å �أ�سبí برطاطو �سهر√ 
(5)

»�ل�سكيثي«

وحليف̀`````¬، وبòل∂ عقد �أ�رشح̀`````دون �سلما م™ 

�ل�سكيثي̀`````ني و�أقربائه̀`````م »�لكمرييني« تفادياً 

لهجماتهم �ملدمرة، حمول وجهتهم �إىل �أماكن 

�أخرى.

B�س̀`````ور 609¥.م نتيج̀`````ة  وم̀`````™ �سق̀`````وط �

�لتحالف �مليدي �لبابلي، �لòي �أدى �إىل قيام 

أ�سهر  �لدولة �لبابلية �لثانية (�لكلد�نية) قام �

ملوكه̀`````ا »نبوخò ن�رش �لثاين« 605- ¥562.

م بتوطيد هò� �لتحالف باأن قام بالõو�ê من 

�بنة �ملل∂ �مليدي �لفار�سي و�ملدعوة »�أميت�ص« 

تاأكيد�ً من¬ على تثبيت �أو��رش هò� �لتحالف 

خا�سة م̀`````™ Xهور بو�در توحي بت�ساعد قوة 

�لفر�̀`````ص، وكان نبوخò ن�̀`````رش �لثاين قد بنى 

 بحد�ئق 
n
�سل ما �سم̀`````ي لõوجت¬ �مليدي̀`````ة �لأ

بابل �ملعلق̀`````ة (�جلنائن �ملعلقة) لكي يòكuرها 

 åي كان̀`````ت تعي�ص في¬ حيòبامل̀`````كان نف�س¬ �ل

�سجار و�مليا√ �لعòبة. �حلد�ئق و�لأ

ويف بالد �ل�سام �سهدنا �أي�سا عدد� ل باأ�ص 

ب¬ م̀`````ن �لõيجات �ل�سيا�سي̀`````ة. ففي �إيبال يف 

 √òأينا عدد� من ه لف �لثالå قبل �مليالد ر� �لأ

�لتحالف̀`````ات �سو�ء منه̀`````ا �لد�خلية �أي د�خل 

�ململك̀`````ة، �أو �ÿارجية م™ ‡ال̀`````∂ �أخرى. 

أم̀`````ا عل̀`````ى �ل�سعيد �لد�خل̀`````ي فقد ح�سلت  �
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زيجات ب̀`````ني �لبيت �ملال̀`````∂ يف �إيبال و�أمر�ء 

مل̀`````دن تابعة لها. فق̀`````د كان للبيت �مللكي يف 

�إيب̀`````ال �أهمية كبرية و�سهرة و��سعة و�سلت كل 

جهة من جهات مناطق �ل�رش¥ �لعربي، لòل∂ 

مر�ء من  لي�ص م�ستغربا �أن يت�سابق �مللو∑ و�لأ

�رشة �ملالكة يف  هò√ �ملناطق لتõويè بناتهم لالأ

 Ëأ�سماء حر �إيبال، ودليلنا عل̀`````ى ذل∂ ورود �

أت̀`````ني من عدة مدن  أ�سماء ن�سوة � �ملل∂ م̀`````™ �

مثل: فالنة من مدينة »�أرجاردو« وفالنة من 

Bز�ن« وفالنة م̀`````ن مدينة »�لوؤوب«.  مدين̀`````ة »�

وقد كان لهò� �لõو�ê دور يف �إقامة عالقات 

ح�سن �جلو�ر بني �إيبال ومناطق �إمÈ�طوريتها 

طر�±، وهن̀`````ا∑ ن�سو�ص تثبت  �ملÎ�مية �لأ

ذل∂ كل¬.

أن̀`````¬ ذكر �أن بع�ص �مل̀`````دن كانت قد  كما �

تr مبثابة مهرm ل̀`````õو�ê �أمري�ت �إبلويات،  nدمoق

كتل∂ �لتي تت�سمن مر�سوماً ملكياً ي�سري �إىل �أن 

 قد �أهديت �إىل �إحدى �أمري�ت 
(6)

مدينة �إÁار

�إيبال و�عتÈت مهر� لõو�جها. وذكرت بع�ص 

�لن�سو�ص �أي�سا زو�ê �إحدى بنات مل∂ �إيبال 

�ملدع̀`````وة »د�مور- د��سينو« م̀`````ن مل∂ مدينة 

»دولو« وزو�ê �أمرية ��سمها »د�جري�ص- د�مو« 

من مل∂ مدينة جن̀`````ر�ن، وزو�ê �سيدة �إبلوية 

رمب̀`````ا كانت �بن̀`````ة �ملل∂ و��سمه̀`````ا »زÁيني- 

 √òبرك̀`````و« من مل∂ مدينة »بورم̀`````ان« وكل ه

�لõيجات �ل�سيا�سي̀`````ة �لد�خلية كانت تهد± 

�إىل “تني �لو�س̀`````™ �لد�خلي يف �إيبال، وربط 

 õخرى باملدينة �لعا�سمة �إيبال مرك �مل̀`````دن �لأ

�حلكم.

 çارجي فقد –دÿ� أما على �ل�سعيد�

مرية  �لن�̀`````ص (ت.م 75- 2283) عن زو�ê �لأ

»كي�س̀`````دودو« �أخ̀`````ت مل̀`````∂ �إيب̀`````ال �ملعرو± 

̀`````ت �إىل مل∂ »كي�ص« يف  sفoي̀`````وم« و�لتي زÈي�«

بالد ما ب̀`````ني �لنهرين، حي̀`````å ذكرت قائمة 

كب̀`````رية باملهر �ملق̀`````دم للعرو�̀`````ص، و�لòي فا¥ 

�ÿيال (972 جامو�س̀`````ا و935 عجاًل و768 

 åو388 ثور� جلر �ملحاري íبòثور� م�سمنا لل

و241 بقرة ول̀`````ود، و1860 ر�أ�ص غنم و159 

د�ب̀`````ة من �لبغ̀`````ال حمملة بالهد�ي̀`````ا، وفر�ص 

أي̀`````اًل و14 دباً....  و�ح̀`````دة و5 خنازير و19 �

�إل̀`````ï)، فقد مثsلn هò� �ل̀`````õو�ê �ل�سيا�سي قمة 

�لتحال̀`````ف �لòي ح�سل بني �إيبال وكي�ص �سد 

�لعدو �مل�س̀`````Î∑ حين̀`````ò�∑، �أل وهو ‡لكة 

ماري، و�لتي حاولت قط™ �لطريق �لتجارية 

مابني �إيبال وبالد �لر�فدين. 

وهنا يجدر بنا ذكر مالح¶ة هامة جد�ً 

أن¬ رمبا كانت هنا∑ بع�ص �لõيجات  �أل وهي �

لي�ست بهد± �سيا�سي، و�إ‰ا كانت ناŒة عن 

عالقة حب ومودة، ولكن¬ يف �لنهاية وب�سكل 

�رشتني  غري مبا�رش �سو± ت�سب يف خدمة �لأ

�حلاكمتني �ساحبتي �لعالقة.
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و�لت̀`````ي حدثتن̀`````ا ن�سو�سها 
 (7)

ñللB� أم̀`````ا �

Bخ̀`````ر ملوكها  ع̀`````ن زو�ê �سيا�س̀`````ي قام ب̀`````¬ �

�ملدعو »�أميتاكو« وذل̀`````∂ قبيل �سقوطها بيد 

 êوõت åحلثيني �لقادمني م̀`````ن �ل�سمال، حي�

من �بن̀`````ة حاكم »خاكالوم« �ملدعوة »نو�رتال« 

أبي�سال«  كم̀`````ا تõوê �أي�سا م̀`````ن �بنة »رج̀`````ل �

عطيات �سخي̀`````ة للغاية »700  وقد كان̀`````ت �لأ

مثق̀`````ال من �لف�سة، و�أوعية ف�سية تõن 100 

 êوõمثقال وغريه̀`````ا« �إ�سافة �إىل ذل∂ فقد ت

أركابتوم« بن �أميتاكو »�ل�سابق �لòكر من �بنة  �«

حاكم �إيبال، حيå ذكرت �إحدى �لن�سو�ص:« 

أن¬ خ̀`````الل زيارة قام به̀`````ا �أميتاكو �إىل �إيبال  �

 êوõت »ALT 269« نا بها �لن�صÈو�لتي يخ

�ب̀`````ن �أميتاكو من �بنة حاكم �إيبال وكان �أخو√ 

»�أماريكي �ساهد�ً عل̀`````ى زو�ج¬«. وهò� يدل 

 ،ñللB�عل̀`````ى عالقات جيدة ما ب̀`````ني �إيبال و

كما يوؤكد �سعي مل∂ �Bللñ �إىل تقوية �جلبهة 

�لد�خلي̀`````ة و�لتحالف̀`````ات �ÿارجية يف وج¬ 

�لعدو �ملقب̀`````ل »�حلثيني« �لòي̀`````ن ��ستطاعو� 

فعال –قيق ماBربهم فيما بعد.

أ�̀`````ص �ل�سمرة) فقد  أم̀`````ا يف �أوغاريت (ر� �

أي�س̀`````ا عدد� م̀`````ن �لõيجات  أق̀`````ام ملوكه̀`````ا � �

�ل�سيا�سية بغية –قيق بع�ص �لتحالفات م™ 

 åملمال∂ �ملج̀`````اورة، وخا�سة يف �لقرن �لثال�

ع�̀`````رش قبل �مليالد، حيå �سه̀`````د هò� �لع�رش 

قم̀`````ة �ل�̀`````رش�´ عل̀`````ى �سورية ب̀`````ني �حلثيني 

ومل̀`````و∑ و�دي �لنيل، م™ ب̀`````روز قوة جديدة 

�سورية يف عهد �لدولة  Bساع̀`````دة هي �لقوة �ل�

�لو�سطى، �إ�سافة �إىل �أن �أخبار �لتحركات يف 

�لبح̀`````ر �ملتو�سط كان̀`````ت توحي بخطر قريب 

، و�أمام 
(8)

و�ملتمث̀`````ل بغ̀`````õو�ت �سعوب �لبح̀`````ر

خطار قام مل∂ �أوغاريت »نقميبا بن  هò√ �لأ

مرية �لعمورية  نقمد �لثاين« بال̀`````õو�ê من �لأ

 (9)
موري »�أح̀`````ت ملكو« وه̀`````ي �بنة �ملل̀`````∂ �لأ

»دوتي�س̀`````وب« و�لتي حكمت يف �أوغاريت بعد 

وفاة زوجها عام 1274¥.م كو�سية على �بنها 

 �òلقا�رش»عم�ستم̀`````رو �لثاين بن نقميبا« وه�

ما �أكد√ �أحد �ل�سكو∑ �ملوقعة بخا“ها، وقد 

��ستمرت يف �حلكم كو�سية حتى ��ستلم �بنها 

�لعر�ص ع̀`````ام 1260¥.م �أي �إنها حكمت 14 

�سن̀`````ة لوحدها. كما ت̀`````õوê �بنها »عم�ستمرو 

�لثاين بن نقميبا« و�لòي حكم ما بني 1260- 

1230¥.م من �بن̀`````ة »بيني�سينا« مل∂ �ململكة 

مورية �لق̀`````وي يف و�س̀`````ط �سورية، و�لòي  �لأ

كان قادر�ً عل̀`````ى �لتو�سط بني مل∂ �أوغاريت 

وجماع̀`````ات »�أومان- مان̀`````د�« �ملعادية، وكما 

يب̀`````دو �أن �لعالق̀`````ات بني �أوغاري̀`````ت و�أمورو 

قل خالل �لفÎة �لثانية  كانت طبيعية على �لأ

من عهد بيني�سينا.

أم̀`````ورو –كم و�سط  وقد كان̀`````ت ‡لكة �

�سورية، وه̀`````ي ‡لكة قوي̀`````ة، وكانت مع¶م 

�ملمال̀`````∂ �ملعا�رشة لها تخط̀`````ب ودها لòل∂ 
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�عت̀`````È زو�ê »عم�ستم̀`````رو �لث̀`````اين« من »بت 

 ê�وõل� �òمورية زو�جا �سيا�سيا. ه ر�بيتي« �لأ

�ل̀`````òي ⁄ ي�ستم̀`````ر ب�سبب ط̀`````ال¥ عم�ستمرو 

�لثاين لõوجت¬ تل∂، ‡ا �أدى �إىل تدخل مل∂ 

»كركمي�ص« �حلثي »تودخليا �لر�ب™« 1250- 

1220¥.م يف ح̀`````ل �لن̀`````õ�´ �لòي ح�سل بني 

�لدولتني �حلليفتني للحثي̀`````ني وخا�سة على 

م�ستوى عالقة عم�ستم̀`````رو �لثاين م™ �أخوت¬ 

�ملناف�سني ل¬ على �حلكم، فقد رغبت �لدولة 

م̀`````ور هادئة يف �أوغاريت  �حلثي̀`````ة يف بقاء �لأ

و�أمورو خا�سة م™ �زدياد –ركات ما ي�سمى 

ب�سعوب �لبحر.

ويòهب �لدكت̀`````ور عدنان �لبني يف تبيان 

أنها �رتكبت  مورية �إىل �
مرية �لأ �سبب طال¥ �لأ

فاح�سة لعلها �لõنا، ثم هربت فقام عم�ستمرو 

با�ستعادتها، وقام باإغر�قها يف �لبحر، ودف™ 

موري �ملهر �لòي كانت قد جلبت¬  �لبالط �لأ

معه̀`````ا عند زو�جه̀`````ا. ويف رو�ية �أخرى حكم 

مل∂ �حلثي̀`````ني ل�سالí زوجه̀`````ا، حيå طلب 

مورية »ب̀`````د�ي« (كما ي�سميها  مرية �لأ م̀`````ن �لأ

د.بني) �لعودة �إىل �أهلها دون �حل�سول على 

خوين �أن يغادر�  �ملهر، وكòل∂ طلب م̀`````ن �لأ

�أوغاري̀`````ت �إىل قÈ�ص بعد �أخò ح�ستهما من 

م »�أحت ملكو«  �ملري�ç، وبòل∂ تكون �مللكة �لأ

قد حاف¶ت عل̀`````ى �لتاê لبنه̀`````ا عم�ستمرو 

�لثاين وذل∂ بف�سل دهائها ومكرها، فقامت 

بتوريث¬ �إىل حفيدها �ملقبل »�إبريانو«.

�أما يف �إÁار، ه̀`````ò√ �ملدينة �لتي قدمت 

أينا �سابقا،  حدى �أمري�ت �إيبال كما ر� كمهر لإ

يبالوية »تي�سا⁄«  مرية �لإ فقد �سهدت زو�ê �لأ

أو �لوزي̀`````ر �إيÈيوم).  أم �ملل∂ � (رمب̀`````ا كان̀`````ت �

أنها كانت زوجة �ملل̀`````∂ »�إنõي دمو«  ويب̀`````دو �

�رشة �ملالكة نف�سها و�لتي  �لòي ينتمي �إىل �لأ

�أ�سبحت تدعى �مللكة »تي�سا⁄«، �لتي حكمت 

يف �إÁار نيابة عن �بنها �لقا�رش.

ويف و�دي �لني̀`````ل �ل̀`````òي �سهد قيام حكم 

 òي �مت̀`````د منòتاريخ̀`````¬ �ل È`````̀أ�̀`````رشة ع � 30

لف �لر�ب™ قب̀`````ل �مليالد وحتى  منت�س̀`````ف �لأ

ول قبل �مليالد،  لف �لأ �لن�سف �لثاين من �لأ

�رشتني (18- 19)  وخا�سة يف Xل حك̀`````م �لأ

�ل�سهريت̀`````ني، فق̀`````د ح�سل̀`````ت يف Xلها عدة 

زيجات �سيا�سية وخا�سة م̀`````ن ن�ساء بابليات 

وميتانيات و�سوريات ونوبيات لتحقيق ماBرب 

�سيا�سية تخدم م�سلحة �لدولة، ولكن حر�سا 

أة  عل̀`````ى ن�س̀`````اء و�دي �لنيل وعلى و�س̀`````™ �ملر�

ذ�ت �ملكان̀`````ة �لعالية ف̀`````اإن ملو∑ و�دي �لنيل 

حر�س̀`````و� على عدم �إعطاء ن�س̀`````اء من و�دي 

خò بعني  �لني̀`````ل �إىل مل̀`````و∑ �أجانب، م̀`````™ �لأ

جنبي̀`````ة يف �لق�رش  أة �لأ �لعتبار و�س̀`````™ �ملر�

�مللك̀`````ي –ت �ملر�قبة و�ÿ̀`````و± منها ريثما 

كيد �إىل ملو∑ و�دي  يتم �لتاأكد من ولئها �لأ
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�لنيل. �إ�سافة �إىل �عتبار هوؤلء �أن �ل�رشعية 

�ÿا�س̀`````ة باحلكم تاأتي من �لن�ساء ولي�ص من 

�لرج̀`````ال، وهò� هو �ل�سبب �لòي جعل ملو∑ 

 êو�دي �لنيل يرف�س̀`````ون �إر�سال ن�سائهم خار

 ñأ�سقاء (�أ � ê�زو çبالدهم، �إ�سافة �إىل حدو

م™ �أخت¬)، وذل∂ بغي̀`````ة �ملحاف¶ة على �لدم 

�رشة  �مللك̀`````ي �لنقي وعدم خروج¬ خ̀`````ارê �لأ

�حلاكمة.

�أما ع̀`````ن حالت �ل̀`````õو�ê �ل�سيا�سي �لتي 

أيناه̀`````ا يف و�دي �لني̀`````ل فق̀`````د كانت كثرية،  ر�

خا�سة فيما ي�سمى بع�̀`````رش �سيطرة �لن�ساء، 

لòل∂ جند –تم�ص �لر�ب™ 1413- 1405¥.م 

B�سيوية هي �بنة مل∂ �مليتانيني  يتõوê من �أمرية �

أرتاتاما« زو�جاً �سيا�سياً دبلوما�سياً، م™ �لعلم  �«

�أن �مليتاني̀`````ني كانو� قد حارب̀`````و� يف �ل�سابق 

�سد –تم�ص �لثالå 1490- 1436¥.م. �أما 

ن فقد تغريت �ل¶̀`````رو± �ل�سيا�سية بعودة  Bل�

�حلثيني �إىل �ساحة �ل�رش�´ وبقوة، فكان من 

�ل�̀`````رشوري �أن يتحالف �مليتانيون و�مل�رشيون 

 ê�وõل� �òه Èلى ذل∂ عŒ يف وجههم، وقد

�ل�سيا�سي. وقد كان لهò√ �مللكة ح¶وة كبرية 

لدى �مل�رشي̀`````ني، فقد كان –تم�̀`````ص �لر�ب™ 

أم  يدعوها (�لõوجة �لكبرية موتامويا) وهي �

�أمنحوت̀`````ب �لثال̀`````å 1415- 1367¥.م �ملل∂ 

�لقادم مل�رش و�لقوي جد�، و�لòي ثبsت حكم 

�مل�رشي̀`````ني يف �سورية، لكن عل̀`````ى �لرغم من 

قوت¬ فقد جلاأ �إىل �لõو�ê �ل�سيا�سي لت�سكيل 

–الف̀`````ات �سيا�سية �سد قوى �أخرى حمتملة، 

حيå قام �أمنحوتب �لثالå هò� بالõو�ê من 

أة �لتي ل يجري يف عروقها  �مللكة »تاê« (�ملر�

�سل  �ل̀`````دم �مللك̀`````ي، وتبعد مالحمها ع̀`````ن �لأ

�سيوي) وقد  Bسل �ل� �مل�رشي وتقربها م̀`````ن �لأ

�عتÈها �لبع�ص من �أ�سل نوبي.

مرية »تاتوخيبا« �بنة  كòل∂ تõوê م̀`````ن �لأ

�ملل̀`````∂ �مليتاين»تو�رش�تا«. ه̀`````ò� �لõو�ê �لòي 

 (10)
ذكرت̀`````¬ و�أكدت¬ �إحدى ر�سائل تل �لعمارنة

و�ملر�سلة م̀`````ن تو�رش�تا مل̀`````∂ ‡لكة حوري 

 åميتاين �إىل �ملل∂ �مل�̀`````رشي �أمنحوتب �لثال

يقول فيها: (ه̀`````ò� �لتمث̀`````ال لتاتوخيبا �بنة 

تو�رش�ت̀`````ا �سيد ميت̀`````اين �ل̀`````òي �أعطاها �إيا√ 

»نيموري̀`````ا« �سي̀`````د م�رش كõوجة ل̀`````¬..... يف 

ن ل يوجد عدو  Bبالدنا ي�س̀`````ود �ل�س̀`````الم. �ل

خ̀`````ي، ولكن �إذ� هاجم عدو �أخي ودخل يف  لأ

أخ̀`````ي �أن يعلمني. و�ستكون بالد  بالد√ فعلى �

�حلوريني باأ�سلحتها وجيو�سها –ت ت�رشف¬، 

 Èمن ناحية �أخرى �إذ� وجد عدو �سدي ف�ساأخ

أ�سلحتها �إىل  �أخي و�ستكون م�رش وجيو�سها و�

 ê�وõل� �òدليل قاط™ على ه �òجانب̀`````ي). وه

�ل�سيا�سي �لòي جاء ثمرة �لتحالف بني م�رش 

وميتاين.

كòل̀`````∂ تõوê �أمنحوت̀`````ب �لثالå من �بنة 
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�ملل∂ �مليتاين »�سوتارنا« �مل�سماة »جيلوخيبا« 

و�لتي �أح�رشت معها �إىل م�رش حا�سية موؤلفة 

أة بني و�سيفة وخادمة. من 317 �مر�

أم̀`````ا �بن̀`````¬ وخليفت̀`````¬ �أمنحوت̀`````ب �لر�ب™  �

 êوõأخنات̀`````ون« 1367- 1350¥.م فق̀`````د ت�«

أة �جلميلة)  من نفرتيتي (وتعن̀`````ي جاءت �ملر�

�جلميلة �ل�ساعرة �لفيل�سوفة �حلكيمة، وقد 

�ختلف �ملوؤرخون يف �أ�سلها، فبع�سهم يقول: 

أنها �أمرية  �إنها �بنة �مللكة »تي« و�Bخرون يرون �

من �أ�سل �سوري، وق̀`````د �ختارتها �مللكة »تي« 

لبنه̀`````ا. وقد كان له̀`````ا تاأثري كبري علي¬، حتى 

�إن بع�سهم يعتÈ نفرتيتي هي �ساحبة فكرة 

�لتوحيد �لتي �أتى بها �أخناتون، و�أن نفرتيتي 

أت̀`````ت هي بالفكرة  ه̀`````ي ملهمت¬ بòل∂. وقد �

من بالد �ل�سام، حي̀`````å كانت بòور �لتوحيد 

منت�رشة هنا∑.

وبع̀`````د وفاة �ملل∂ »توت عنB� ïمون« بعثت 

زوجت¬ و�أخت̀`````¬: »�أنخ�سنامون« �أي �أرملت¬ �إىل 

�ملل∂ �حلث̀`````ي »�سوبيلوليوما« بر�سالة (ح�سب 

�مل�سادر �حلثي̀`````ة) تطلب فيها �أن يبعå �أحد 

�أولد√ ليكون زوê �مللكة (وهò� دليل على �أن 

قامة  نثى). ولإ �ل�رشعية يف م�رش تاأتي من �لأ

–الف بني �لبلدي̀`````ن، وبعد تردد بعå �ملل∂ 

�حلث̀`````ي باأح̀`````د �أولد√ طامع̀`````ا بعر�ص م�رش 

نn ل̀`````¬ يف �لطريق من قتل¬.  nمnلول̀`````د√. ولكن ك

ويب̀`````دو �أن قاتل¬ ⁄ يرد �إدخ̀`````ال �أ�رشة جديدة 

�إىل �حلكم يف م�رش �أو رمبا طمعا يف �حلكم 

أي�س̀`````ا ب�سبب عدم رغبت¬ يف  لنف�س̀`````¬، ورمبا �

م�ص. �لتحالف م™ �حلثيني �أعد�ء �لأ

 �أما رعم�سي�ص �لثاين 1290- 1224¥.م 

�Bخر �مللو∑ �لع¶ام يف م�رش تقريبا، فقد كان 

مõو�جا يح̀`````ب �لن�ساء كثري�، وكان يف حرم¬ 

�لكث̀`````ري من �لن�ساء �للو�ت̀`````ي جÄن عن طريق 

�لõو�ê �ل�سيا�سي وخا�سة م™ �جلانب �حلثي 

وبالتحديد بعد معاهدة �ل�سلم و�ل�سد�قة بني 

�لبلدين �إثر معركة قاد�ص 1286¥.م �ل�سهرية 

ي منهما. بني �لطرفني و�لتي ⁄ –�سم لأ

وكانت م�رش قد �سهدت يف ع�رش وقوعها 

–ت �ل�سيطرة �لبطلمية �ملقدونية �ليونانية 

ع̀`````دد�ً من �لõيج̀`````ات �ل�سيا�سية �أي�سا وعلى 

أ�سه̀`````ا زو�ê ملكة م�̀`````رش كليوباتر� �ل�سابعة  ر�

خ̀`````رية (51- 30¥.م) وه̀`````ي �Bخر حكام  و�لأ

م�رش �لبطلميني من يوليو�ص قي�رش (قي�رش 

 �òروما) وق̀`````د كان هد± كليوبات̀`````ر� من ه

�لõو�ê �أن تنال �عÎ�± روما بها وب�رشعيتها 

يف �حلكم، حي̀`````å كانت كليوبات̀`````ر� تتناف�ص 

عل̀`````ى �حلكم م™ �أختها، وكان هد± يوليو�ص 

قي�رش من ه̀`````ò� �لõو�ê �أي�سا �سم م�رش �إىل 

جانب¬ يف �رش�ع¬ على �ل�سلطة م™ خ�سوم¬ 

 �òأ�سه̀`````م بروتو�ص، وكان ه يف روم̀`````ا وعلى ر�

أ�سما√ قي�رشون  أنتè ولد� لقي�رش � �لõو�ê قد �

ع̀`````ام 47 ¥.م. ولكن قي�رش دف̀`````™ فيما بعد 
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حيات¬ ثمناً لهò√ �لطموحات وكان ذل∂ عام 

44¥.م فع̀`````ادت كليوبات̀`````ر� �إىل م�رش بخفي 

 √òحن̀`````ني ترقب فر�سة �أخرى، وقد جاءت ه

أثناء �ل�رش�´ على �ل�سلطة ثانية يف  �لفر�سة �

روما ما بني �أوكتافيو�ص و�أنطونيو�ص فقامت 

كليوبات̀`````ر� بالوقو± �إىل جان̀`````ب �أنطونيو�ص 

وتõوجت¬ ع̀`````ام 37¥.م علqه̀`````ا –¶ى بحكم 

روما عن طريق¬. وق̀`````د ن�ساأت بينهما ق�سة 

حب �سه̀`````رية �نتهت مبوتها بع̀`````د خ�سارتهما 

أكتيوم �لبحرية �ل�سهرية �سد �أ�سطول  معركة �

�أوكتافيو�ص �لòي ��ستطا´ دخول م�رش ¥31.

م وجعلها ولية تابعة لروما. فيما يòهب بيري 

رو�سي يف كتاب̀`````¬ »�لتاريï �حلقيقي للعرب« 

�إىل �أن روما هي �لتي كانت ت�سعى لنيل ح¶وة 

عند �مل�رشيني، وما كان با�ستطاعة �أوكتافيو�ص 

�لن�رش يف �لنهاية ودخول م�رش �إل مبو�فقة 

 وهò� مو�سو´ �Bخر.
(11)

�مل�رشيني وتاأييدهم

وهكò� نكون قد �سلطنا �ل�سوء على بع�ص 

�لت̀`````ي ��ستطعت  �ل�سيا�سي،   ê�وõ`````̀ل� حالت 

 ،ïحل�س̀`````ول عليها بني �سفحات كتب �لتاري�

و�لت̀`````ي �إن دلت على �س̀`````يء فاإ‰ا تدل على 

�سي̀`````و´ هò� �لنموذê من �ل̀`````õو�ê يف منطقة 

�ل�̀`````رش¥ �لعرب̀`````ي �لق̀`````دË. وعل̀`````ى �ل�رش�´ 

�ل�سيا�س̀`````ي �حلا�سل ب̀`````ني دول و‡ال∂ تل∂ 

ن�سان فيها �للجوء �إىل  �لع�سور، وحماول̀`````ة �لإ

�لو�سائل كاف̀`````ة لك�سب �ل�رش�´ م̀`````™ �أعد�ئ¬ 

وك�س̀`````ب حلفاء ل¬ ي�ساعدون¬ يف حال تعر�ص 

لهجوم من هنا �أو هنا∑.

 ê�وõسلوب من �ل� لقد ��ستخدم ه̀`````ò� �لأ

�ل�سيا�س̀`````ي لتوطي̀`````د �أركان �لدولة خا�سة يف 

فÎ�ت �ل�رش�´ على �ل�سلطة. و�ل�سوؤ�ل �لòي 

ن: هل كان �لõو�ê �ل�سيا�سي  Bيط̀`````رح نف�س¬ �ل

أة   عن حالة ر�قية ومكان̀`````ة رفيعة للمر�
u

È`````̀عoي

جابة على هò� �ل�سوؤ�ل  يف ذل∂ �لع�رش؟ ولالإ

�أجد نف�سي �أمام ن¶رتني: 

h¤: وه̀`````ي ن¶̀`````رة �إيجابية، وذل∂  C’G -

أة ذ�ت مكانة موؤثرة يف  على �عتبار �أن �مل̀`````ر�

�ل�سيا�سة �لدولية، �أي �إن وجودها كطر± يف 

أثر كبري على �سيا�سة �لدول،  ه̀`````ò� �لõو�ê ل¬ �

من و�ل�ستقر�ر  ورمب̀`````ا �ساعد على تر�سيï �لأ

يف �ملنطقة. ورمبا �أدى �إىل ت�سكيل –الفات 

كبرية غريت ‹رى �لتاريï، كما �أن هنا∑ بع�ص 

�حلالت م̀`````ن �لõو�ê كان له̀`````ا �سهرة عاملية 

أة مكانة عالية،  يف ذل∂ �لوق̀`````ت فاأعطى �ملر�

وقد Œلى ذل∂ من خ̀`````الل �ملهور �ل�سخمة 

�ملقدمة لبع�ص �لن�ساء، وهنا∑ �أي�سا حالت 

�سهدنا فيها �أن مدن̀`````ا برمتها قدمت مبثابة 

أو ملك̀`````ة، �إ�سافة �إىل ذل∂ فقد  مرية � مه̀`````ر لأ

�أدت ه̀`````ò√ �حلالت من �لõو�ê �ل�سيا�سي �إىل 

بروز �سخ�سيات ن�سائية ��ستطاعت �أن –كم 

ب¶رو± خا�سة نيابة عن �ملل∂ يف حال غياب¬ 

أو لكونه̀`````ا و�سي̀`````ة عل̀`````ى ويل �لعر�ص ونòكر  �
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منهن »�أحت ملكو« يف �أوغاريت و»تي�سا⁄« يف 

�إÁار و»�سبيتو« يف ماري. كما كانت بع�سهن 

�أي�سا �سببا يف توقي™ معاهد�ت هامة كحالة 

زوجة �ل�سي̀`````ï »�أد�ل �سيني« وغريها، ولرمبا 

كانت نفرتيتي �ل�سبب يف قيام ثورة �لتوحيد 

�لديني يف م�رش.

- á```«fÉãdG: ن¶̀`````رة �سلبية، عل̀`````ى �عتبار 

أد�ة  أة يف ه̀`````ò� �لõو�ê ما ه̀`````ي �إل � �أن �مل̀`````ر�

لتحقيق م̀`````اBرب �سيا�سية بحتة، بغ�ص �لن¶ر 

ع̀`````ن م�ساعرها ورغبتها يف �لõو�ê �أم ل، �أي 

أة هنا كانت عبارة عن مطيqة لتحقيق  �إن �ملر�

طموحات �لقادة �مللو∑ �لòكور على ح�ساب 

 íأنوثتها وتطلعاتها، و�إن كانت �ست�سب أة و� �ملر�

أو ملكة، وكال وجهتي �لن¶ر توؤخò�ن  أم̀`````رية � �

يف �لعتب̀`````ار، و�إن كنت م̀`````ن موؤيدي �لن¶رة 

�لثانية. 

ويف �ÿت̀`````ام �أرجو �أن �أكون قد وفقت يف 

 ê�وõت�سلي̀`````ط �ل�سوء على بع�ص ح̀`````الت �ل

�ل�سيا�سي يف تاريخن̀`````ا �لعربي �لقدË، فقد 

حاولت من خالل هò√ �ل�سطور �لقليلة �إماطة 

�للثام عن بع�ص �لعالقات �لتي كانت قائمة 

بني دول و‡ال∂ تاريخنا �لعربي �لقدË، �أل 

ن�سان  وهي �لõو�ê �ل�سيا�س̀`````ي مÈز�ً رغبة �لإ

من̀`````ò تل̀`````∂ �لع�س̀`````ور يف �تب̀`````ا´ كل �ل�سبل 

و�لو�سائل �لتي “كن¬ من �لو�سول �إىل ماBرب¬ 

يف –قي̀`````ق �سيادت¬ و�أمن¬ و��ستق̀`````ر�ر√، و�إن 

كان على ح�ساب مف̀`````ردة هامة من مفرد�ت 

ن�ساني̀`````ة �لطبيعية �ملقد�سة، �أل  �لعالقات �لإ

أة �لتي رمبا  وهي �ل̀`````õو�ê، وعلى ح�ساب �ملر�

��ستغل̀`````ت لتحقيق رغبات و�أطم̀`````ا´ �سيا�سية 

و�إن بدت �إيجابية يف بع�ص �حلالت �ل�سالفة 

�لòكر.

أنقا�سها يف تل �مل�رشفة  لف �لثاين قبل �مليالد وتق™ � ول من �لأ قطن̀`````ة: ‡لكة �أمورية �زدهرت يف �لن�سف �لأ  -1

18 كم �إىل �ل�سمال �ل�رشقي من مدينة حم�ص. 

أ�سماء مدن تابعة ملدينة ماري، ومع¶مها غري معرو± مكان¬. �سماء �ل�سابقة هي � كل �لأ  -2

لف �لثاين قبل �مليالد  كر�ن̀`````ا: هي �إحدى �ملدن �لهامة �لت̀`````ي قامت يف �لق�سم �ل�رشقي من �جلõيرة خالل �لأ  -3

ول قب̀`````ل �مليالد. وتق™ �ليوم على بعد 13 ك̀`````م جنوبي مدينة تلعفر  لف �لأ وعرف̀`````ت با�س̀`````م »زماñ« خالل �لأ

�حلالية وقد عرفت هò√ �ملدينة بولئها ملاري.

أثناء حكم بابل من �ل�ساللة �لكا�سية �لتي �سيطرت على بابل ما بني 1595- 1157 ¥.م.  وذل∂ �  -4

�ل�سكيثي̀`````ون: قبائ̀`````ل بدوية همجية عÈت يف بد�ية عه̀`````د �أ�رشحدون من �لقوقاز وجنوب̀`````ي رو�سيا، ومن ثم   -5

B�سية �ل�سغ̀`````رى و�أرمينية و�إير�ن. و�أدى  �ن�سم̀`````ت لها قبائل �لكمرييني �لòين كانو� ق̀`````د ��ستقرو� �سابقا يف �

و�سول هò√ �لقبائل �حلربية �إىل �إعطاء زخم �سديد لن�ساطات �ل�سلب و�لنهب �لتي يقوم بها �لكمرييون �لòين 

Áتون ب�سلة �لقربى لل�سكيثيني.

¢ûeGƒ¡dG
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�سد، وقد �سميت يف  �إÁار: تق™ على �لفر�ت بالقرب من مدينة م�سكن¬ حاليا قبل �أن تغمرها ميا√ بحرية �لأ  -6

�سالمي با�سم »بال�ص«. �لع�رش �لإ

لف �لثاين قبل �مليالد، وهي تق™ يف تل  مورية، و�لتي �زدهرت يف �لأ �Bللñ: عا�سمة ‡لكة موكي�ص �لعربية �لأ  -7

�لعط�سانة �لو�ق™ على نهر �لعا�سي يف منطقة �سهل �لعمق �سمال غرب �سورية (لو�ء ��سكندرون حاليا) وقد 

نكليõي »ليوناردو وويل« وكانت على عالقة جيدة م™ ‡لكة Áحا�ص  ثاري �لإ Bكت�سفت عام 1939م على يد �ل�

 åبني حلب و�لبحر �ملتو�سط حي ñللB� ™رشة �حلاكمة يف حلب، وتق� (حل̀`````ب) حيå حكمها حين̀`````ا فر´ من �لأ

يق̀`````™ ميناء �Bللñ (�ملينا) وقد �سقطت �Bللñ م™ حلب حو�يل عام 1600¥.م على يد �حلثيني، ثم عادت من 

جديد ولكن لت�سقط نهائيا على يد غõو�ت �سعوب �لبحر عام 1194 ¥.م.

وه̀`````ي �سعوب �أتت من جõر �لبح̀`````ر �ملتو�سط وخا�سة جõر بحر �إيجة، �إ�ساف̀`````ة لل�سو�حل �جلنوبية �ل�رشقية   -8

أو�ئل �لقرن �لثاين ع�رش قبل �ملي̀`````الد، ومن �أهمها: �سعوب  وروب̀`````ة، وذل∂ يف �أو�خر �لق̀`````رن �لثالå ع�رش و� لأ

خائيني و�لليقيني و�ل�رشد�نيني و�لبل�ستيني و�ل�سكل�ص و�لõكار و�لد�نو و�لد�نونا وو�سي�ص، وكانو� يح�رشون  Bل�

معه̀`````م ن�ساءه̀`````م و�أطفالهم عل̀`````ى عربات Œرها �لثري�ن، وق̀`````د كانت نتائè دخولهم مدم̀`````رة على �ملنطقة، 

ن رعم�سي�ص  sطورية �حلثية و‡لكة �أوغاريت ومدن �ل�ساحل �ل�سوري، �إىل �أن “ك�Èم ف�سقطت على يدهم �لإ

�لثالå من �لق�ساء عليهم يف معركة ز�هي �لÈية و�لبحري (فل�سطني) عام 1174¥.م. 

مورية �لتي حكمت و�سط �سوري̀`````ة (�سهول حما√ وحم�ص حتى جنوب  أم̀`````ورو: هي �إحدى �ملمال∂ �لأ ‡لك̀`````ة �  -9

لف �لثاين، حيå و�سل نفوذه̀`````ا حتى �ل�ساحل وكانت  طرطو�̀`````ص) وق̀`````د �زدهرت يف �لن�سف �لثاين م̀`````ن �لأ

عا�سمته̀`````ا �سيمري� يف تل �لكõل حاليا. وقد لعب̀`````ت دور� كبري� يف �ل�رش�´ �مل�رشي �حلثي على �سورية، وقد 

�أقامت �سب¬ –الف م™ �حلثيني، م™ �لتودد �لد�ئم للم�رشيني لكي –افß على وجودها �إبان ذل∂ �ل�رش�´. 

وقد ورد ذكرها يف ر�سائل تل �لعمارنة.

دنى خالل عهدي كل  10- ر�سائ̀`````ل ت̀`````ل �لعمارنة: هي �لر�سائل �ملتبادلة بني ملو∑ م�رش وحكام منطقة �ل�رش¥ �لأ

م̀`````ن �أمنحوتب �لثالå و�أمنحوتب �لر�ب̀`````™ �أخناتون، �أي �لفÎة ما بني 1405- 1350 ¥.م. وقد كتبت باÿط 

كادية. وقد ك�سفت ع̀`````ام 1887م �سدفة وبل≠ عددها 377 رقي̀`````م، وعÌ عليها يف تل  �مل�سم̀`````اري و�للغ̀`````ة �لأ

�لعمارن̀`````ة يف م�رش حيå قامت عا�سم̀`````ة �أخناتون (�أمنحوتب �لر�ب™) (�أخت �أتن) على �ل�سفة �ل�رشقية لنهر 

�لنيل وعلى بعد 300 كم جنوب �لقاهرة.

11- لال�ست̀`````õ�دة يف هò� �ملو�س̀`````و´ ر�ج™ كتاب /�لتاري̀`````ï �حلقيقي للعرب/ تاأليف بي̀`````ري رو�سي، ترجمة فريد 

جحا.

�ل�سري �ألن جاردنر: م�رش �لفر�عنة، مطبعة كالرندون 1960م.  -1

بيري رو�سي: �لتاريï �حلقيقي للعرب، ترجمة فريد جحا، د�ر �لب�سائر، دم�سق ط1، 1996م.  -2

ط̀`````¬ باقر:  مقدمة يف تاريï �حل�سار�ت �لقدÁ̀`````ة، د�ر �لبيان بغد�د، د�ر �لثقافة بريوت، ê 1، ط1، 1973   -3

بغد�د. 

åëÑdG ™LGôe



173 2011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

Ëó≤dG »Hô©dG ¥öûdG ïjQÉJ ‘ »°SÉ«°ùdG êGhõdG IôgÉX

عي̀`````د مرع̀`````ي، وفي�سل عبد �هلل: تاري̀`````ï �لوطن �لعربي �لق̀`````دË– بالد �لر�فدين،  دم�س̀`````ق ط4، 2001-   -4

2002م.

ألق �لتاريï على �لعا�سي، وز�رة �لثقافة،  دم�سق- 2008م. � -ñللB� عمار عبد �لرحمن:  ‡لكة  -5

عمر �لدقا¥: �إيبال منعطف �لتاريï، وز�رة �لثقافة، دم�سق 1979م.  -6

بجدية للن�رش، دم�سق ط1، 1989م. علي �لقيم: �إمÈ�طورية �إيبال،  د�ر �لأ  -7

هايل للن�رش، دم�سق ط1 .  علي �لقيم: �ملر�أة يف ح�سار�ت بالد �ل�سام �لقدÁة، د�ر �لأ  -8

عدنان �لبني: بني �لÎ�ب و�لç�Î، وز�رة �لثقافة، دم�سق 2005م.  -9

10- في�سل عبد �هلل، عيد مرعي: �ملدخل �إىل تاريï �حل�سارة، دم�سق، ط4، 2002– 2003م.

11- كن̀`````وز �سوري̀`````ة �لقدÁة- �كت�سا± ‡لكة قطنا، متحف ولية فريتنب̀`````ريWurttenbergÆ   ، بالتعاون  م™ 

ثار و�ملتاحف يف �سورية. Bملديرية �لعامة لال�

12- ليوناردو كوتريل: زوجات �لفر�عنة، ترجمة فيليب عطا �هلل، د�ر �لرو�ئ™ �جلديدة ، بريوت 1972م.

13- لطف̀`````ي عبد �لوهاب يحيى: در��سات يف �لع�رش �لهلن�ستي- دول̀`````ة �لبطاملة يف م�رش، د�ر �لنه�سة �لعربية، 

بريوت 1978م.

14- حممد حرب فرز�ت: موجõ تاريï �سوريا �لقدË، دم�سق، ط11، 2002- 2003م. 

15- حممود عبد �حلميد: در��سات يف تاريï م�رش �لفرعونية ، دم�سق 2002- 2003م.

ر�مية �ل�سورية، د�ر �لرو�فد للثقافة و�لفنون، دم�سق، ط1، 2008م.  B16- حممود حمود: �ملمال∂ �ل

17- نائل حنون: �ملد�فن و�ملعابد يف ح�سارة بالد �لر�فدين �لقدÁة، د�ر �ÿريف، ê 2، ط1، عام 2006م.

18- هور�س̀`````ت كلينغل: تاريï �سوريا �ل�سيا�سي 3000- 300 ¥.م، ترجمة �سيف �لدين دياب، تدقيق عيد مرعي، 

د�ر �ملتنبي للن�رش، ط1، 1988م.

B�سور، ترجمة نهاد خياطة، د�ر �لعربي للطباعة و�لن�رش،  دم�سق، ط1، 1987م. 19- هو∑: ديانة بابل و�

:äÉjQhódG

أبو ع�سا±: مقالة، ‹لة در��سات تاريخية، �لعدد 1، 1980م. علي �  -1

جباÆ قابلو: مقالة، ‹لة در��سات تاريخية، �لعدد�ن 79- 80، 2002م.   -2

هالة �لر�وي: مقالة، ‹لة در��سات تاريخية، �لعدد�ن 105- 106، 2009م.  -3

ب�سام جامو�ص: مقالة، ‹لة عاديات حلب، �لعدد 2، 2009م.  -4

:äÉYƒ°SƒŸG

�ملو�سوعة �لعربية، �ملجلد �لثامن.  -1
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ن�سان �إىل �سيء قدر حاجت¬ �إىل �لأخال¥، و�لرجل �لòي يبل≠  ل يحت̀`````اê �لإ

مبلغ̀`````ا متقدما يف درج̀`````ات �لأخال¥، يبل≠ مبلغا متقدم̀`````ا يف درجات �حلياة 

كافة.

ن�سان �إىل �حلي̀`````اة ليمار�ص �أكÈ قدر من  ن�س̀`````ان هو خلق¬، وقد جاء �لإ �لإ

̀`````ال¥، وهو كلما �رتقى يف �سل̀`````م �لأخال¥، �رتقى يف درج̀`````ات �إن�سانيت¬  خ` �لأ

ن�سانية باأبعادها.  و“كن من ‡ار�سة هò√ �لإ

.…Qƒ°S åMÉHh ÖjOCG

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG
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 �لأخال¥ هي �إح̀`````دى �لثمر�ت �ل�سامية 

ن�سان ر�سوخاً يف  Áان، يõد�د �لإ م̀`````ن ثمار �لإ

Áان �ملباركة يف تربة  �إÁان¬ فتين™ �سجرة �لإ

روح¬ ن�سيè ثمرة �لأخال¥. 

خ̀`````ال¥ باإن�سان مر�ت̀`````ب عليا  ت�سم̀`````و �لأ

ي�ستحي م̀`````ن �أخالق¬ �إن ر�ودت̀`````¬ نõوة، و�إن 

تغا�س̀`````ى �لط̀`````ر± ��ستحى من �أهلي̀`````¬، و�إن 

تنا�س̀`````ى ��ستح̀`````ى م̀`````ن �هلل. ت�سع̀`````ى �سجرة 

خ̀`````ال¥ �لر��سخ̀`````ة يف عم̀`````ق �ساحبها �أن  �لأ

Œنب¬ �ملهال∂. 

يا بòور �لأخال¥ لدى  qبوين �أن ينم Áكن لالأ

�لطفل فيتمتعان بنعمة تقدË كائن �أخالقي 

للحياة. �إننا �أحوê �إىل در��سة مõ�يا �لأخال¥ 

ن�سان Áتاز  يف flتلف مر�ح̀`````ل �لÎبية، فالإ

باأن¬ كائن يتلقى درو�ص �لÎبية حتى حل¶ات¬ 

خ̀`````رية. نحتاê �إىل ق̀`````وة مالح¶ة “كننا  �لأ

من �لن¶ر يف كلمات ومع̀`````اين �لأخال¥. كل 

ن يك̀`````ون تلميò�ً يف مدر�سة  �إن�س̀`````ان يحتاê لأ

“م  �لأخال¥. يق̀`````ول �لنبي: »�إ‰̀`````ا بoعثتo لأ

مكارم �لأخال¥«. 

أت̀`````ي �إىل هò� �لكون يكت�سف  كل �إن�سان يا

نعمة �لأخال¥ ويلبå يكت�سفها �إىل �للح¶ات 

ن�سان �سيكون حتى  ن �لإ خرية من حيات¬ لأ �لأ

خرية متدرجاً يف  تل∂ �للح¶ات �لكوني̀`````ة �لأ

درج̀`````ة جديدة من درج̀`````ات �لأخال¥ ⁄ يكن 

أريد �أن �أخل�ص �إىل �أمر غاية يف  يخÈها. هنا �

ل¬  qي يحمòحل�سا�سية وهو مقد�ر �لتعقيد �ل�

بع�̀`````ص �لنا�ص على ذ�ت¬، وهò� �لبع�ص Áثل 

ن�سبة عالية من flتل̀`````ف �رش�ئí �ملجتمعات 

ن�سان هو كائن  �لب�رشي̀`````ة ب�سورة عام̀`````ة. فالإ

أب�سط من حجم ذ�∑ �لتعقيد �ملرعب �لòي  �

ي�س̀`````™ ذ�ت¬ يف د�ئرت̀`````¬، و�أي كائن ب�رشي يف 

�لع̀`````ا⁄ جاء �إىل هò√ �حلياة ز�ئر�ً وهو يحمل 

أن¬ ل  خرين، ما يه̀`````م � Bا√ �ل`````̀Œ ب̀`````ر�ءة ذمة

د�ناً وهò� يجعل¬  oيوجد كائن ب�رشي يول̀`````د م

د�ئم �لنحياز �إىل �سفح̀`````ة �لÈ�ءة �لتي ولد 

بها وفتí عيني¬ على �لعا⁄ بها و��ستقبل¬ �لعا⁄ 

ر�سي̀`````ة �ÿ�سبة �لطيبة  به̀`````ا، وعلى هò√ �لأ

Áكن ل¬ �أن يلبå م�رشقا ويتقدم ما �أمكن يف 

درجات �لأخال¥. 

 ∫ó©dGh ¥ÓN C’G ÚH

�لòي يتمت™ بح�سن �لأخال¥، فاإن¬ ي�ستمد 

من �أخالق̀`````¬ حمبة �لنا�ص جميع̀`````اً، وبالتايل 

خرين، فلي�ص  Bيكون عادلً م™ نف�س̀`````¬ وم™ �ل

بو�سع∂ �أن تكون Xاملاً و�أنت على خلق ح�سن. 

تدفع∂ �لأخال¥ �إىل رحابة �لعا⁄ لت�سعر بروح 

�لعائلية �مل�سÎك̀`````ة بين∂ وبني �لنا�ص جميعاً، 

ومن ذل∂ تتجن̀`````ب �ل¶لم، وتتعõز يف نف�س∂ 

طاقة �ملحبة. 

دوما ويف كل وق̀`````ت تلبå �إ�رش�قة �ملحبة 

ن�سان �ÿلو¥، وهي �إ�رش�قة  متقدة يف قلب �لإ

تلب̀`````å متقدة وتõد�د ن̀`````ور� يف قلب¬ يوما �إثر 
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يوم، ولòل̀`````∂ تر�√ Á�س̀`````ي يف طريق¬ ونور 

�أخالق¬ بني يدي¬. 

لي�ص بو�سعن̀`````ا �أن نفعل �سيÄا من دون �أن 

ينري �حلب دروب �أقد�من̀`````ا ودروب �أفÄدتنا، 

ن�سان قوي̀`````ا �إل �إذ� �أ�رش¥ بنور  لن يك̀`````ون �لإ

ن�سانية، لي�ص  خوة �لإ �ملحبة و�لت�سامí، ونور �لأ

بو�سعن̀`````ا �أن ن�سÎد قوتن̀`````ا �لتي خ�رشناها يف 

حروبنا �ÿا�رشة م™ بع�سنا �لبع�ص بالدرجة 

وىل �إل عندم̀`````ا تكون طاق̀`````ة �لت�سامí يف  �لأ

نفو�سن̀`````ا �أعلى م̀`````ن طاقة �لعق̀`````اب، عندما 

خرين كحبنا  Bنحب بع�سنا �لبع�ص ونحب �ل

لبع�سنا �لبع�ص، عندما نن¶ر باأن �لن�رش لن 

يكون بقوة �ل�سيو±، وفقط �ملوت.. ول�سيء 

غ̀`````ري �ملوت يكم̀`````ن لنا ولغرين̀`````ا يف �ساحات 

�ل�سيو±.

ن�س̀`````ان �أن يكون قوة  لن يكون بو�س̀`````™ �لإ

ع¶م̀`````ى يف �لعا⁄ �إل �إذ� كان قبل ذل∂ حمبة 

�س̀`````الم  وت�سام̀`````í ع¶م̀`````ى يف �لع̀`````ا⁄. �إن �لإ

ن تدخل بيوت �أهل �لكتاب وتاأكل  يدعو∑ لأ

من طعامهم وت�رشب م̀`````ن �رش�بهم وتلجاأ �إىل 

بيوتهم بحث̀`````ا عن �أمن، وت�ساهرهم، وكòل∂ 

ل يجوز ل∂ �أن “ن™ زوجت∂ من زيارة �أهلها، 

أو تاأخò �أولد∑ لõي̀`````ارة جدتهم وجدهم �أو  �

خالتهم و�أخو�لهم م̀`````ن �أهل �لكتاب وعلي∂ 

�أن تق̀`````وم معها بهò√ �لõي̀`````ار�ت وتقوم معها 

عي̀`````اد و�لتع̀`````ازي، وتفتí بيت∂  بõي̀`````ار�ت �لأ

ل�ستقباله̀`````م وتكرÁهم كم̀`````ا هي تقوم مع∂ 

بهò√ �حلقو¥ يف �أهل∂ �لòين هم لي�سو� من 

دينها. 

 íأبو�ب �ملحبة و�لت�سام �لأخال¥ تفتí كل �

أبو�ب  ن�سان، وتغلق كل � ن�سان و�أخي¬ �لإ بني �لإ

ن�سان  �لبغ�س̀`````اء �لتي كانت م�رشعة ب̀`````ني �لإ

ن�سان، وتق̀`````ول للنا�ص �أجمعني باأن  و�أخي¬ �لإ

ن�سانية كلها يف  ر�سية هي بي̀`````ت �لإ �لكرة �لأ

عائلة ب�رشية متحابة.

�إن قوة �ملحبة �ملقÎنة بقوة �لت�سامí تولد 

ن�س̀`````ان طاقة هائلة من �لعدل يف كل  لدى �لإ

�س̀`````يء، و�لعدل هنا يoع̀`````د درجة متقدمة من 

درجات �لأخال¥، فيمك̀`````ن ملوقف و�حد من 

�لعدل �أن Áحو عمر� كامال من �لòنوب. 

ثمة مقولة لبن تيمي̀`````ة: /�إن �هلل ين�رش 

�لدولة �لعادل̀`````ة و�إن كانت كافرة، ول ين�رش 

�لدولة �ل¶امل̀`````ة و�إن كانت موؤمنة/. فما يهم 

هنا هل �أن∂ عادل �أم ل، �إن قوة �لعدل تطفو 

ن�سان قد  على �أي قوة �أخرى، فماد�م هò� �لإ

جنí �إىل �لعدل فاإن هò� �جلنوح قد �أخرج¬ 

م̀`````ن كفر√ فغد� ين�رش �هلل فين�رش√ �هلل لقاء 

�سالم. وي�رشح �بن  عدل¬ كما ين¶ر �سي̀`````ï �لإ

�سالمية قائال:  �لقي̀`````م ن¶رت¬ �إىل �ل�رشيعة �لإ

أ�سا�سها على �حلكم  /�إن �ل�رشيعة مبناه̀`````ا و�

وم�سالí �لعباد يف �ملعا�ص و�ملعاد وهي عدل 

كلها، ورحمة كلها، وحكمة كلها. فكل م�ساألة 
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خرجت عن �لعدل �إىل �جلور، وعن �لرحمة 

�إىل �ملف�سدة، وعن �حلكمة �إىل �لعبå فلي�ست 

م̀`````ن �ل�رشيع̀`````ة، و�إن �أدخل̀`````ت فيه̀`````ا بتاأويل، 

فال�رشيع̀`````ة ع̀`````دل �هلل بني عب̀`````اد√، ورحمت¬ 

ب̀`````ني خلق¬، وXل¬ يف �أر�س̀`````¬ وحكمت¬ �لد�لة 

. وعلى هò� ف̀`````اإن �ل¶ا⁄ ل ين�رش√ 
(1)

علي̀`````¬/

ن̀`````¬ ⁄ يoن�رش �هلل ب¶لم̀`````¬ حتى لو كان 
�هلل لأ

يقف على تاريï م̀`````ن �إÁان. عندما Áار�ص 

ن�س̀`````ان �سلوكا Xاملا ف̀`````ال يكون ل¬ ذل∂ �إل  �لإ

ن�سان من قلب¬،  ن يoخرê �هلل ويoخرê �لإ
بعد �أ

وعندم̀`````ا Áار�ص �سلوكا ع̀`````ادل فال يكون ل¬ 

ن�سان  ذل̀`````∂ �إل بعد �أن ي�س̀`````™ �هلل وي�س™ �لإ

يف قلب̀`````¬. وثمة �أمثلة عدي̀`````دة ت�سري باأن �أي 

‹تم™ كان �إذ� مار�ص �لعدل يحقق ل¬ �لعدل 

 Èك من و�لن�رش. قال �ل�سكندر �لأ �لق̀`````وة و�لأ

حلكماء �لهند وهو يرى ندرة �ل�رش�ئ™ فيها: 

n �سارت �س بالدكم قليلة؟  p⁄

أنف�سنا، ولعدل  عطائنا �حلق من � قالو�: لإ

ملوكنا فينا. 

أيهم̀`````ا �أف�سل: �لع̀`````دل �أم  فق̀`````ال له̀`````م: �

�ل�سجاعة؟ 

قال̀`````و�: �إذ� ��ستعم̀`````ل �لع̀`````دل �أغنى عن 

�ل�سجاعة. 

م̀`````ام �لغõ�يل: /مق�سود �ل�رش´  وين¶ر �لإ

م̀`````ن �ÿلق خم�س̀`````ة وه̀`````و �أن يحفß عليهم 

دينه̀`````م، ونف�سهم، وعقلهم، ون�سلهم، ومالهم. 

�سول �ÿم�سة  فكل ما يت�سمن حفß هò√ �لأ

�سول،  فهو م�سلحة، وكل م̀`````ا يفوت هò√ �لأ

فهو مف�س̀`````دة ودفعها م�سلح̀`````ة/. �إن �ل¶لم 

مهما “¶هر مب¶ه̀`````ر �لقوة فاإن¬ مبني على 

ه�سيم تòرو√ �لري̀`````اح، و�لعدل مهما “¶هر 

أ�س�ص ل  مب¶ه̀`````ر �لوهن فاإن̀`````¬ مبني عل̀`````ى �

تõحõحها �أعتى �لرياح. ومن هنا فقد دخل 

ن�سان، فعن  �لع̀`````دل �إىل �أد¥ تفا�سيل حياة �لإ

علي ب̀`````ن �أبي طال̀`````ب ر�س̀`````ي �هلل عن¬ قال 

قال ر�س̀`````ول �هلل �سلى �هلل علي¬ و�سلم: /�إذ� 

ول  تقا�س̀`````ى �إلي̀`````∂ رجالن فال تق�س̀`````ي لالأ

. وعن كعب بن 
(2)

خ̀`````ر/ Bحتى ت�سم™ كالم �ل

أن¬ تق�سى  ن�ساري ر�سي �هلل عن¬ � مال̀`````∂ �لأ

�ب̀`````ن �أبي حدرد دينا كان ل¬ علي¬ يف �مل�سجد 

فارتفعت �أ�سو�تهما حتى �سمعها ر�سول �هلل 

 êسلى �هلل علي¬ و�سلم- وهو يف بيت¬، فخر�-

�إليهما حتى ك�س̀`````ف �سجف حجرن¬، فنادى: 

يا كعب. قال: لبي∂ يا ر�سول �هلل. قال: �س™ 

أ�سار �إىل �ل�سطر. قال: لقد  من دين∂ هò�، و�

فعلت يا ر�سول �هلل. قال: قم فاق�س¬/. رو�√ 

. ويقول علي¬ �ل�سالة و�ل�سالم: /
(3)

�لبخاري

من �بتلي بالق�ساء بني �لنا�ص فليعدل بينهم 

يف لف¶¬ و�إ�سارت¬ ومقعد√ و‹ل�س¬ ول يرفعن 

�سوت¬ على �أحد �ÿ�سمني ما ل يرفع¬ على 

 .
(4)

خر/ Bل�

أة من بن̀`````ي غامد �إىل ر�سول   جاءت �مر�
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�هلل -�سل̀`````ى �هلل علي¬ و�سل̀`````م- قائلة ل¬: يا 

ر�سول �هلل طه̀`````رين. قال : وما ذ�∑. قالت: 

�إنها حبل̀`````ى من زنى. قال: �أنت. قالت: نعم. 

فقال لها �رجعي حتى ت�سعي ما يف بطن∂. 

ن�سار حت̀`````ى و�سعت،  فكفله̀`````ا رجل م̀`````ن �لأ

فاأتى �لنب̀`````ي فقال: و�سعت �لغامدية، فقال: 

�إذ�ً ل نرجمها ون̀`````د´ ولدها �سغري� لي�ص ل¬ 

أة �أتت �لنبي  . وروي �أن �م̀`````ر�
(5)

م̀`````ن تر�سع¬ 

فقال̀`````ت: /�إين فج̀`````رت ف̀`````و �هلل �إين حلبلى 

فق̀`````ال لها: �رجعي حتى تل̀`````دي، فلما ولدت 

أتت¬ بال�سبي فق̀`````ال: �رجعي فاأر�سعي¬ حتى  �

.
(6)

تفطمي¬.../

أي̀`````ام عمر - أة زن̀`````ت يف � وروي �أن �م̀`````ر�

ر�سي �هلل عن¬- فه̀`````مq برجمها وهي حامل، 

فق̀`````ال ل¬ معاذ ر�سي �هلل عن̀`````¬: �إن كان ل∂ 

�سبي̀`````ل عليها فلي�ص ل∂ �سبي̀`````ل على حملها، 

فق̀`````ال عمر: عجõ �لن�ساء �أن يلدن مثل∂. و⁄ 

. وملا روي ع̀`````ن علي -ر�سي �هلل 
(7)

يرجمه̀`````ا

أم̀`````ة لر�سول �هلل -�سلى  أن¬ قال: �أن � عن̀`````¬- �

�هلل علي¬ و�سلم- زن̀`````ت فاأمرين �أن �أجلدها، 

أنا  فاإذ� هي حديثة عهد بنفا�ص فخ�سيت �إن �

أقتلها فòكرت ذل∂ لر�سول �هلل  جلدته̀`````ا �أن �

 .
(8)

-�سلى �هلل علي¬ و�سلم- فقال: (�أح�سنت)

ن�س̀`````ان مري�سا فاإن  وحتى عندم̀`````ا يكون �لإ

�سالم يت�ساه̀`````ل يف عقاب¬ فقد �أمر �لنبي  �لإ

يف �لرجل �ملري�ص �لòي زنا: /خòو� ل¬ مÄة 

�سمر�ñ فا�رشبو√ به̀`````ا �رشبة و�حدة/. وجاء 

ع̀`````ن �سعيد بن �سعد بن عب̀`````ادة -ر�سي �هلل 

أبنائنا رويجل �سعيف،  عنهما- قال: كان بني �

فخب̀`````å باأمة من �إمائه̀`````م، فòكر ذل∂ �سعيد 

لر�س̀`````ول �هلل -�سلى �هلل علي¬ و�سلم- فقال: 

/��رشب̀`````و√ حد√/ فقالو�: ي̀`````ا ر�سول �هلل �إن¬ 

�أ�سعف من ذل∂ قال: /خòو� عثكال في¬ مÄة 

 .
(9)

�سمر�ñ ثم ��رشبو√ �رشبة و�حدة ففعلو�/

وحتى يف �ل¶رو± �حلرجة �لتي و�ج¬ فيها 

�مل�سلم̀`````ون حروبا فاإن �لنب̀`````ي وقبل �أي �سيء 

أت̀`````ي باأمري �ل�رشي̀`````ة فيجل�س¬ �إىل جنب¬  كان يا

ويoجل�̀`````ص �أ�سحاب¬ بني يدي̀`````¬ وياأمر√ قائاًل: 

/ل تغلو� ول “ثلو� ب¬ ول تغدرو� ول تقتلو� 

أة/.  �سيخاً فانياً، ول �سبياً ول �مر�

خ̀`````ال¥ “نع∂ من �لعتد�ء   وكما �أن �لأ

خري̀`````ن Œنبا لل¶ل̀`````م فاإنها  Bعل̀`````ى حي̀`````اة �ل

كòل̀`````∂ “نع∂ م̀`````ن �لعتد�ء عل̀`````ى نف�س∂ 

Œنبا ل¶لمها. يقول علي¬ �ل�سالة و�ل�سالم: 

�رش يوم �لقيامة  oمن وجاأ نف�س¬ بحدي̀`````دة ح/

وحديدت¬ بيد√ يج̀`````اأ بها نف�س¬ خالد� flلد� 

�رش يوم  oيف �لن̀`````ار، ومن تردى من �ساه̀`````ق ح

�لقيام̀`````ة يÎدى على منخري¬ يف �لنار خالد� 

�̀`````رش يوم �لقيامة  oى �سما ح qل̀`````د�، من –�سfl

¬ بيد√ يتح�سا√ خالد� flلد� يف �لنار/.  tو�سم

لهي هو �لòي يحك̀`````م يف �لنا�ص  فال�̀`````رش´ �لإ

بالع̀`````دل، وهò� �ل�̀`````رش´ Áنحه̀`````م حقوقهم 
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 √òنحون بع�سه̀`````م بع�سا هÁ ا هم‡ Ì`````̀أك �

 Ìعباد√ �أك íحلقو¥ ذل∂ �أن �هلل يعلم م�سال�

ن¬ يعلم  أنف�سهم لأ � í`````̀ا هم يعرفون م�سال‡

نهم يجهلون هò� �لغيب. يقول �بن  �لغيب ولأ

خلدون و��سفا �ل�̀`````رش´ يف �لنا�ص: /وما كان 

من¬ مبقت�سى �ل�سيا�س̀`````ة و�أحكامها فمòموم 

ن �ل�سار´  ن¬ ن¶ر بغري ن̀`````ور �هلل، لأ أي�س̀`````ا لأ �

�أعلم مب�سال̀`````í �لكافة فيما هو مغيب عنهم 

ن �ل�رش´  يف �أمور �Bخرته̀`````م/. وما ذل∂ �إل لأ

كما يق̀`````ول �بن ر�سد: /�أعلى م̀`````ن �لنامو�ص 

مال دوما معقودة  Bل∂ ف̀`````اإن �لòلعقلي/. ول�

عل̀`````ى �حلاكم �لòي يكون عادل وفق ما �رش´ 

ل¬ �هلل �أن يكون عادل. يقول �بن �حلد�د يف 

كتاب¬ (�جلوهر �لنفي�ص يف �سيا�سة �لرئي�ص): 

أم̀`````ا بعد فاإن من و�سف �لريا�سة �لعدل يف  �/

 íل�سيا�سة لتعمر �لبالد وياأمن �لعباد، وي�سل�

م̀`````ور على وفق �ل�سد�د،  �لف�ساد، وŒري �لأ

أد�ء �لفر�ئ�ص  وتنتع�ص �لرعي̀`````ة وتقوى على �

�ل�رشعي̀`````ة. وتل∂ نعمة من �هلل �أودعها قلوب 

�لولة و�مللو∑، و�لغني و�ل�سعلو∑. و�ل�سيا�سة 

�سيا�ست̀`````ان: �سيا�سة �لدي̀`````ن، و�سيا�سة �لدنيا، 

ف�سيا�س̀`````ة �لدين، ما �أدى �إىل ق�ساء �لفر�ص، 

ر�ص،  و�سيا�سة �لدنيا، م̀`````ا �أدى �إىل عمار �لأ

وكالهما يرجعان �إىل �لعدل �لòي ب¬ �سالمة 

ن من تر∑ �لفر�ص  �ل�سلطان وعمارة �لبلد�ن، لأ

ر�ص Xلم غري√،  ب �لأ sل̀`````م نف�س¬، ومن خ̀`````رX

�سياء،  قال �أفالطون �حلكيم: بالعدل ثباتo �لأ

ثمة مقولة جلمال �لدين 
 (9)

وباجلور زو�لها/

فغاين يقول فيها: /ل –يا م�رش ول يحيا  �لأ

أتاح �هلل لكل  �ل�رش¥ بدول̀`````¬ و�إمار�ت¬ �إل �إذ� �
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منه̀`````م رجال قويا ع̀`````ادل يحكم¬ باأهل¬ على 

ن  غ̀`````ري طريق �لتف̀`````رد بالق̀`````وة و�ل�سلطان لأ

بالقوة �ملطلقة �ل�ستب̀`````د�د، ول عدل �إل م™ 

�لقوة �ملقيدة/. يب�سط �لعدل جناح¬ على كل 

�أحو�ل �لنا�ص، فاإن �عتدى علي∂ �سخ�ص، لي�ص 

أoعتoدي  ل∂ �أن ت̀`````رد على �لعتد�ء باأكÌ ‡ا �

علي̀`````∂. فرجل �سفع∂ �سفع̀`````ة على خد∑، 

يج̀`````وز ل̀`````∂ �إن �سÄت �أن تعفو عن̀`````¬ �عتد�ء√ 

أو �سÄ̀`````ت �أن عاقبت¬ ب̀`````اأن تعيد �إلي¬  علي∂، �

�سفعة و�ح̀`````دة على خد√ كالتي �سفع∂ بها، 

ول يج̀`````وز ل∂ باأي حال �أن ت�سفع¬ �سفعتني 

�أو �سفعة و�ستيمة، �أو �سفعة وكلمة بòيÄة، �أو 

�سفعة وركلة قدم. 

�إن �لعدل يب�سط جناح¬ هنا فيمنع∂ �أن 

ت¶ل̀`````م �أخا∑، وهنا حتى هو �لبادي و�إن كان 

أبنائ¬ لن يكون  �سالم �أو من غري � أبناء �لإ من �

�سالم من �لد�خل  لدي̀`````¬ �إل �أن ين¶̀`````ر �إىل �لإ

أن̀`````¬ عدل كل¬. فهو �رشq´ للمعتدى علي¬  على �

�أن يعفو �إن �ساء، ولكن بالوقت ذ�ت¬ ⁄ ي¶لم¬ 

باأن يفر�ص علي̀`````¬ �أن يعفو عن حق¬ ق�رشيا، 

وه̀`````ò� من �ساأن¬ �أن يخف̀`````ف جنحة �لعتد�ء 

بني �لنا�ص، فÎى �أن �لعتد�ء�ت �ليومية يف 

غالبيتها تكون خفيفة حتى يكون �لرد كòل∂ 

‡اثال. يرتقي ب∂ �لنبي وهو يدعو∑ بقول¬: 

/�إن �هلل تع̀`````اىل جو�د يح̀`````ب �جلود ومعايل 

مور ويكر√ �سفا�سفها. و�إن من ع¶م جالل  �لأ

�سالم،  �هلل �إك̀`````ر�م ثالثة: ذي �ل�سيب̀`````ة يف �لإ

مام �لعادل، وحام̀`````ل �لقر�Bن غري �لغايل  و�لإ

في¬ ول �جلايف عن¬/. 

�إن حاجت∂ �إىل �أن تكون عادل م™ نف�س∂ 

ن تكون عادل م™  ه̀`````ي �أعلى من حاجت̀`````∂ لأ

خري̀`````ن. عندم̀`````ا تف�س̀`````ل يف �أن “نí حق  Bل�

نف�س∂ علي̀`````∂، ل يكون بي�رش∑ �أن تنجí يف 

خرين علي∂.  Bحق �ل íأن “ن�

كل ما تتمت™ ب¬ من ملكات يطالب∂ بحق¬ 

ألو�ن بهاء  علي∂. �إن لب�رش∑ ح̀`````ق �أن تري¬ �

�لطبيعة، ول�سمع∂ ح̀`````ق �أن تo�سغي¬ ل�سوت 

ري علي¬ �لكلم  oŒ ب، ولل�سان∂ ح̀`````ق �أنòع

�لطي̀`````ب، ولقدمي∂ ح̀`````ق �أن تخطو بهما يف 

دروب �لÈ. ول يكون ل∂ هò� �إل �إذ� �تخòت 

من �ل�سعي �إلي¬ �سبيال �إلي¬، فاإن بلغت ب�سعي∂ 

مبل≠ �لعدل، كان ل∂ �أجر �لعدل وثمر√، و�إن 

⁄ تبل̀`````≠ ب�سعي∂ مبل≠ �لع̀`````دل، كان ل∂ ثو�ب 

�ل�سعي �إىل �لعدل وثمر√. 

أة �إىل د�وود علي¬ �ل�سالم جاءت �مر�

قالت: يا نبي �هلل �أرب∂ Xا⁄ �أم عادل?

أة هو �لعدل  فقال د�وود: ويح̀`````∂ يا �مر�

�لòي ل يجور، ثم قال لها: ما ق�ست∂ قالت: 

أن̀`````ا �أرملة عندي ثالç بنات �أقوم عليهن من  �

دت غõيل يف  qل يدي فلم̀`````ا كان �أم�ص �سدõغ

خرق̀`````ة حم̀`````ر�ء و�أردت �أن �أذهب �إىل �ل�سو¥ 

أنا بطائر قد  أبلq≠ ب¬ �أطفايل ف̀`````اإذ� � بيع̀`````¬ و� لأ
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أخ̀`````ÿ� òرقة و�لغõل وذهب،   و�
q
�نق�ص علي

أبلq≠ ب¬ �أطفايل.  وبقيت حõينة ل �أمل∂ �سيÄاً �

أة م̀`````™ د�وود علي̀`````¬ �ل�سالم يف  فبينم̀`````ا �ملر�

�ل̀`````كالم �إذ� بالباب يط̀`````ر¥ على د�وود فاأذن 

ل¬ بالدخول و�إذ� بع�رشة من �لتجار كل و�حد 

بيد√ مÄة دينار

 فقالو�: يا نبي �هلل �أعطها مل�ستحقها.

 فقال لهم د�وود علي̀`````¬ �ل�سالم: ما كان 

�سبب حملكم هò� �مل̀`````ال. قالو�: يا نبي �هلل 

كنا يف مركب فهاج̀`````ت علينا �لريí و�أ�رشفنا 

على �لغر¥ فاإذ� بطائر قد �ألقى علينا خرقة 

دنا ب¬ عيب �ملركب  qل ف�سدõحم̀`````ر�ء وفيها غ

فهانت علينا �لريí و�ن�سد �لعيب ونòرنا هلل 

 �òة دينار، وهÄكل و�حد منا مب ¥ qأن يت�س̀`````د�

�ملال بني يدي∂ فت�سد¥ ب¬ على من �أردت. 

أة  فالتفت د�وود -علي¬ �ل�سالم- �إىل �ملر�

وق̀`````ال له̀`````ا: رب يتجر ل∂p يف �ل̀`````È و�لبحر 

لف دينار قال:  وŒعلين¬ Xاملًا. و�أعطاها �لأ

أنفقيها على �أطفال∂.  �

¥ÓNCG ÓdG IÉ°SCÉe

Áكن للمرء �أن يجرد نف�س¬ من �لأخال¥، 

فيمار�ص �سلوكاً عدو�ني̀`````اً بحق نف�س¬ وبحق 

ن�س̀`````ان �إذ� Œرد  �ملقربني من̀`````¬، ذل∂ �أن �لإ

خ̀`````ال¥، لبå دون ر�د´ يردع¬ عن �أي  من �لأ

أو �أي م¶لمة Áار�سها.  �نتها∑ �

يقول �جلاحß: ل مروءة لكòوب، ولور´ 

ل�سيÿ� Åuلق. 

ن�سان  خ̀`````ال¥ هي �لتي توق̀`````ف �لإ �إن �لأ

ع̀`````ن حدود وتلõم̀`````¬ لالمتثال به̀`````ا، ولòل∂ 

أنو�ر  ن�سان �لòي �أطفاأ من نف�س¬ � ن̀`````رى �أن �لإ

خ̀`````ال¥ �ل�سامية، Áكن ل̀`````¬ �أن يتحول �إىل  �لأ

كائن �سلبي. 

لع̀`````ل ��سم هولكو يفر�̀`````ص ذ�ت¬ بقوة يف 

حديå كه̀`````ò�، فهو مار�ص قت̀`````ل نحو مليون 

�إن�سان ور�ح ي�سكل هرما من �جلثå، ويحيل 

نه̀`````ر دجلة �إىل دماء، ث̀`````م يòهب فيجل�ص يف 

ق�رش �مل�ستع�سم ويقول ل¬ م�ستهõئاً: �سن�سهر 

�لليل̀`````ة يف ق�̀`````رش∑ يا م�ستع�س̀`````م، ن�سخب 

أ�س¬  أي̀`````∂. وملا يثق̀`````ل �ل�سكر ر� ونعرب̀`````د ما ر�

يقول: ��ستع̀`````د يا م�ستع�س̀`````م، مكافاأتي ل∂ 

�ستكون ‹õية، هل ت�ستطي™ �أن تخمن.. لكن 

قب̀`````ل �أن �أمنح∂ �ملكافاأة، ه̀`````ل تدلني على 

flباأ �جلو�هر حيå �لòهب و�لف�سة و�ملا�ص 

حجار �لكرÁة.. جو�هر �ÿم�سة قرون  و�لأ

�لتي �زدهر فيها �حلكم �لعبا�سي.

ي�س̀`````ري �مل�ستع�سم �إىل مكانها، وعند ذ�∑ 

أنا �أمل∂  يتناولها هولكو ويقول للخليفة: ها�

ر�ص مل∂  �لعا⁄ ب�سيفي وذهب̀`````ي، وهاهي �لأ

أ�س∂. وكان  Áين̀`````ي، ومكافاأتي هي قط̀`````™ ر�

�مل�ستع�س̀`````م قد �سخر من هولكو عندما قال 

ر�ص /وكان  أن̀`````¬ /‡ث̀`````ل �ل�سماء عل̀`````ى �لأ با
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�لبطريار∑/مكيخ̀`````ا/ نف�س¬ تدخل متو�سطا 

للم�ستع�سم �أمام هولكو، لكن¬ رف�ص و�ساطة 

ن¬  أريد �لنتقام لأ �لبطريار∑ قائال ل¬: �إنني �

و�سفني بالوغ̀`````د، وكòل∂ �أعلن �لتمرد علي 

ر�ص.  أ ب�سفتي ‡ثل �ل�سماء على �لأ �õو��سته

أن̀`````¬ ي�ستمد حيات¬  ه̀`````ò� �لرجل �لòي ي¶ن با

ويحقق �ÿلود مبقد�ر ما يعتدي على حياة 

خرين وÁتل∂ من �أر�ص، ي�ستمر يف فكرت¬  Bل�

فيòه̀`````ب �إىل �لنا�رش يو�س̀`````ف حفيد �سالح 

أ�س¬ بعد �أن يخنق¬  �لدي̀`````ن يف حلب ويجتå ر�

أ�س¬ على  بو�س̀`````™ حلم¬ يف فم¬، ثم يرف̀`````™ ر�

�س̀`````ن حربت¬ ويطو± بها ب̀`````ني جنود√، ويقتل 

خم�س̀`````ني �ألف �سخ�ص يف هò√ �ملدينة كòل∂ 

وي�ستويل عليها.

نريون كائن �Bخر ‡تلÅ بالنõعة �لعدو�نية 

نح̀`````و �لنا�ص، هò√ �لنõع̀`````ة �لتي ��ستبدت ب¬ 

ن�سانية،  عندما �بتعد عن قاعدة �لأخال¥ �لإ

ن �لأخال¥  خري̀`````ن، لأ Bنف�س¬ عل̀`````ى �ل õ`````̀ومي

ن�س̀`````ان ي�سعر بنف�س̀`````¬ مت�ساوياً من  Œعل �لإ

�لنا�ص كاف̀`````ة وفق جمي™ �مل�ستويات، وبالتايل 

فاإن �لنا�ص �سو��سي̀`````¬ يف مòهب¬ هم كاأ�سنان 

�مل�سط. 

“كنت �أم نريون �أن تن�سب �بنها �ملر�هق 

�لبال̀`````≠ من �لعم̀`````ر �ست ع�̀`````رشة �سنة ليحكم 

مÈ�طورية �لروماني̀`````ة، وما �إن “كن من  �لإ

مÈ�طورية حت̀`````ى بد�أت نو�زع¬ �لعدو�نية  �لإ

يف �ل¶هور، فقتل �بن �أخي¬ بالتبني برتانيكو�ص 

ب̀`````ن كلوديو�ص حتى ل ينازع̀`````¬ على �لعر�ص، 

ويبني عالقة غري �رشعي̀`````ة م™ بوبايا�سا بينا 

أح̀`````د �ملقربني �إلي¬، وعندما تاأتي �أم¬  زوجة �

جربين̀`````ا فتوبخ̀`````¬ على عدو�نيت̀`````¬ بحق �بن 

ثمة م̀`````™ بوبايا، ل يÎدد  Bأخي̀`````¬، وعالقت¬ �ل�

ن¬ يريد �أن يتخل�ص من  من قتلها كòل̀`````∂، لأ

كل �سخ�̀`````ص Áكن ل¬ �أن Áار�ص علي¬ نفوذ�، 

في�ستم̀`````ر يف عدو�نيت̀`````¬ حتى يقت̀`````ل زوجت¬ 

أوكتافي̀`````ا، ويعلن زو�ج¬ م̀`````ن ع�سيقت¬ بوبايا  �

عندما بل≠ هò� �لرجل �لثانية و�لع�رشين كان 

̀`````نr لهم �سلة قربى  nق̀`````د تخل�ص من مع¶م م

ب¬، وعند ذ�∑ بد�أت نو�زع¬ �لعدو�نية ت¶هر 

باأ�س̀`````كال flتلفة يف حم̀`````اولت يائ�سة ل�سلب 

�لنا�̀`````ص مو�هبه̀`````م و�إمكاناته̀`````م وكفاء�تهم، 

ول، و�لريا�سي  فيعلن يف �لنا�ص باأن¬ �لفنان �لأ

ول،  ول، و�لقا�س̀`````ي �لأ ول، و�ملو�سيق̀`````ي �لأ �لأ

ول، وي¶هر ميول¬ للç�Î �لفني  و�ل�سيا�سي �لأ

و�مل�رشح  �لريا�سية  وللمباري̀`````ات  �لهللي�سيني 

�لروم̀`````اين، في�س̀`````ار∑ فعلي̀`````ا يف �ملباري̀`````ات 

غريقية �لتي تقام يف دلفي و�أوملبيا ويفوز  �لإ

وىل  ن̀`````ريون يف �ألف وثما‰Äة مرة باملرتبة �لأ

أ�سما√ /�لبيت �لòهبي/  ثم بنى ق�رش� هائال �

غريقي،  √ بالتح̀`````ف ورو�ئ™ �لنح̀`````ت �لإ م̀`````الأ

وو�س™ “ثال هائال ل¬ بطول120قدماً. كانت 

�ل�سنو�ت تõي̀`````د√ عنفا حتى تو�سل �إىل حر¥ 
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�إمÈ�طوريت¬، وقد قام بن�سب �حلريق �لهائل 

ثم عاد �إىل ق�رش√، �أم�س∂ بقيثارة و�سار يغني 

 ¥Î– ⁄ ولكن روما ./¥Î– عن/ طرو�دة

أي̀`````ام باإ�سعال �جلõء �ملتبقي  كلها، فقام بعد �

م̀`````ن �إمÈ�طوريت¬ فامتدت �لنري�ن هò√ �ملرة 

حي̀`````اء. يف تل∂ �للح¶ات تر∑  �إىل مع¶م �لأ

�إمÈ�طوريت¬ �ملحروقة وتوê عنف¬ بحق نف�س¬ 

وهو ينتحر ب�سكل ماأ�س̀`````اوي من�سد� ق�سيدة 

/�أوديب يف �ملنفى/، يغرز �ÿنجر يف عنق¬ 

خ̀`````ري: قرينتي و�أمي  وي̀`````ردد ن�سيد �لعنف �لأ

و�أبي قد دفعو� بي �إىل حتفي، يا يل من فنان 

ع¶يم يلقى حتف¬. 

تÎ�ك̀`````م عل̀`````ى �لال�أخالقي̀`````ني �لنõعات 

�لعدو�ني̀`````ة، فيم�سون –̀`````ت �سياطها، ومن 

ذل∂ �لنõعة �ل�سادي̀`````ة �لتي Œعل ‡ار�سها 

ي¶ن باأن¬ ي�سعر ب�سيء من �للòة عندما يقوم 

Bخ̀`````ر. تل∂ �لنõعة �ل�سلبية  بتعòيب �سخ�ص �

ن�س̀`````ان �كت�سفه̀`````ا �ملركي̀`````õ دي �س̀`````اد،  يف �لإ

رفت با�سم¬، 
o
وتو�س̀`````™ باحلديå عنها حتى ع`

وق̀`````د ��ستطا´ �س̀`````اد �أن ي¶هر حج̀`````م ماأ�ساة 

ن�سانية،  ن�سان �ملتخلي عن روح �لأخال¥ �لإ �لإ

و�حلقيق̀`````ة ف̀`````اإن �حلديå عن ه̀`````ò� �لرجل 

يحمل �سيÄا من �ÿ�سو�سية و�لده�سة معا، 

وعندئò نكت�سف بع�ص �ملفاهيم غري �ل�سائبة 

�ل�سائ̀`````دة عن هò√ �لنõع̀`````ة، وكòل∂ نتعر± 

عليها من مكت�سفه̀`````ا، وما ذل∂ بتقديري �إل 

لن̀`````درة �لدر��سات �ملÎجمة �إىل �للغة �لعربية 

 √òلرج̀`````ل �إىل ه� �òو�لت̀`````ي �رشحت ن¶رة ه

�لنõع̀`````ة من جه̀`````ة، وكòل∂ ن̀`````درة ترجمات 

موؤلفات¬. 

�إن غالبي̀`````ة �إبد�ع̀`````ات �لرو�ئي �لفرن�سي 

 marquis de دي �س̀`````اد õ`````̀ل�سه̀`````ري �ملركي�

أولهما �سعف  sade ترتكõ على ق�سيت̀`````ني: �
ن�سان يف مو�جه̀`````ة قوة �لطبيعة �ÿارقة،  �لإ

 �òي ي�ستوطن هòوثانيهما �لقلق �لد�ئ̀`````م �ل

ن�سان من �ملجه̀`````ول. قليلة هي �لدر��سات  �لإ

�لتي تناول̀`````ت �إبد�عات �س̀`````اد ب�سكل معمق، 

أو �لن̀`````ادر منها م̀`````ا ” ترجمت¬ �إىل  ق̀`````ل � و�لأ

�للغ̀`````ة �لعربية. �إن¬ غ̀`````ري حم¶و® يف تد�ول 

أو  كتب¬ وموؤلفات¬، وح¶¬ يكمن يف ذكر ��سم¬ �

�مل�سطلí �مل�ستق م̀`````ن ��سم¬ يف �Bل± �لكتب 

حاديå �ليومية، ولكن كتب¬  و�ملر�جع̀`````ات و�لأ

تبدو حم¶ورة وتعي�ص يف �ل¶الم رغم �أهمية 

 çمر تتحد نها يف نهاية �لأ �لط̀`````ال´ عليها لأ

ن�سان.  عن �أمر يخ�ص �لإ

 لي�ص بو�س™ �لقارÇ �أن يعÌ على موؤلفات 

�س̀`````اد مثلما يعÌ على موؤلف̀`````ات مارلو مثال، 

أو �إيõ�بيل  أو توين موري�س̀`````ون، � أو بيكي̀`````ت، � �

ألبري  أو كل̀`````ود �سيم̀`````ون، �أو حتى � �للين̀`````دي، �

كامو. 

في¶̀`````ن �لقارÇ ب�سورة �سب¬ عامة - عد� 

دب و�لفك̀`````ر - ب̀`````اأن �س̀`````اد  �مل�ستغل̀`````ني يف �لأ
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أ�سط̀`````ورة حيå ⁄ ي�سبق ل̀`````¬ �أن �ساهد �سور  �

أ در��سات  �س̀`````اد نف�س¬ يف �ل�سحافة ول ق̀`````ر�

عن̀`````¬، وكل م̀`````ا يعلم¬ هو ورود ه̀`````ò� �ل�سم 

حادي̀`````å و�مل�سطلحات: �سيكوباتي  �سمن �لأ

(10)– �سادي. 
– مازو�سي

لب̀`````ري كام̀`````و موقف̀`````¬ �ل�سلبي من  وكان لأ

�حل̀`````روب وهò� ما جعل¬ يدين �حتالل بالد√ 

للجõ�ئر وي�سطدم م™ �ل�سلطات �لر�سمية يف 

فرن�سا، فكان يقول باأن ق�سية تدخل فرن�سا 

يف �سوؤون �لغري كلفتنا كثري� وما تõ�ل تكلفنا 

كثري�. 

و��سطدم �أي�سا م™ جان بول �سارتر عندما 

يدي �لقòرة-:  كت̀`````ب �سارتر يف ق�ست̀`````¬ - �لأ

/�إننا نعي�ص يف عا⁄ مليء بال�رش، ولهò� فاإننا 

ل ن�ستطي̀`````™ ن�سيطر علي̀`````¬ �إل �إذ� كنا ق�ساة 

أثار كامو  أيدينا باجلرÁة/. وهò� ما � ولوثنا �

ويجعل¬ ينف�سل ع̀`````ن �سد�قة �سارتر وبد�ف™ 

ن�سان ب̀`````كل �لو�سائ̀`````ل، ويدين  عن حي̀`````اة �لإ

ع̀`````د�م قائال : /عندما يبار∑  حتى حكم �لإ

ع̀`````د�م فاإن¬ يكون يف ر�أيي  �سقف حكم �لإ �لأ

قد خ̀`````رê عن �إÁان¬ وحتى ع̀`````ن �إن�سانيت¬/ 

ولك̀`````ن بعد وفاة كامو ��سط̀`````ر �سارتر ليقول 

أح̀`````د �أخالقيي �لع�رش �لكبار/.  باأن¬: /كان �

وهن̀`````ا Áكن �أن نفهم باأن¬ �سكل من �لعتò�ر 

عن موقف¬ �ل�سابق. 

قد نرى �سخ�س̀`````اً يعمل يف �أعمال �سلبية 

أن̀`````¬ يعود عن  تلح̀`````ق �ل�رشر بالنا�̀`````ص، بيد �

م�سار√، ويقدم �لعتò�ر عما �أقدم علي¬. 

�لتاريï مليء بالتناق�سات �لتي Áكن �أن 

أ�سياء غاية يف  نتوق̀`````ف �أمامها ونتعلم منه̀`````ا �

همية.  �لأ

وÁكن �أن نرى �أن ه̀`````ò√ �لتناق�سات يف 

`ي �لنج̀`````اح و�لف�سل، 
n
غالبيته̀`````ا تدور يف فلك`

�̀`````رش�ر على �لنج̀`````اح و�لتاألق و�لنجومية  فالإ

باأي حال قد يوؤدي يف بع�ص �ملر�حل لدى فÄة 

أ�سخا�ص �إىل �ملرور على كثري من �لثو�بت  من �

ن�سانية �لنبيلة.  و�لأخالقيات و�لقيم �لإ

 م̀`````ا يهم ه̀`````و �أن يجنqب ه̀`````ò� �ل�سخ�ص 

خرين  Bالمية �لف�س̀`````ل، و�أن يثبت لالX ¬نف�س

باأن¬ �سخ�̀`````ص ناجí ومتفو¥ وعلم من �أعالم 

ع�رش√. 

�لنجاح يف ه̀`````ò√ �ملتاهة يخرê عن كون¬ 

خرين، �إن¬ ي�سب¬  Bولال íمفيد لل�سخ�ص �لناج

ردم ه̀`````وة يف �أعم̀`````ا¥ �ل̀`````ò�ت، وب�سيء من 

�لتف�س̀`````ري فيمكن �لقول هن̀`````ا باأن �سخ�سا ما 

قد تعر�ص �إىل حال̀`````ة ق�سوى من فقرمدق™ 

يف مرحل̀`````ة من مر�حل حيات¬، فيت�سكل لدي¬ 

هاج�̀`````ص ث̀`````ر�ء فاح�ص باأي �س̀`````كل كان، فال 

يتو�ن̀`````ى عن �لقيام باأي عمل Áكن �أن يحقق 

ل̀`````¬ هò� �لهاج�̀`````ص، ول يهم¬ كث̀`````ري� عندما 

يدر∑ �أن هò√ �لÌوة تاأتي نتيجة �سطو ونفا¥ 

خرين.  Bأو حتى �عتد�ء على حياة �ل�،
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خرى بغلبت¬ على   فهو ي�سعر من �جلهة �لأ

تل∂ �ملرحلة �ملدقعة، وكلما طالت ب¬ �لÌوة، 

�ص من تل∂ �ملرحلة 
q
كلما �أقن™ نف�س¬ باأن¬ تخل`

و�نف�سل عنها نهائي̀`````ا. بيد �أن �لتاريï يòكر 

هن̀`````ا �أن كل �سيء ل يتم وف̀`````ق هò� �ملفهوم، 

فيوؤك̀`````د �أن هوؤلء يعودون �إىل حالة �لعتò�ر 

عن كل ما قامو� ب¬ بعد �أن يثبتو� يف ‹دهم 

في�سعون �إىل �سيء م̀`````ن �عتò�ر خفي لهوؤلء 

�لنا�ص �لòي تاأملو� نتيجة تل∂ �لÌو�ت وذ�∑ 

�لتاألق. 

أريد �أن �أ–̀`````دç عن �لفرد نوبل،   كنت �

و�أقول ب̀`````اأن تخ�سي�س¬ لهò√ �جلائõة �لكÈى 

ه̀`````ي حماولة من̀`````¬ لالعتò�ر �لكب̀`````ري، ولكن 

�لعت̀`````ò�ر هنا غاية يف �ل̀`````òكاء، فهو يطلب 

ن�سانية ع̀`````È �لتاريï �لب�رشي  م̀`````ن �لنخب �لإ

ن �ل�سخ�ص  كل¬ �أن تقبل من¬ هò� �لعتò�ر، لأ

مو�ل �لتي  �لòي يقبل من �لفرد نوبل هò√ �لأ

�أتت نتيجة عمل غري �أخالقي باعÎ�± نوبل 

نف�س¬، �إ‰ا يف �عتق̀`````ادي يكون قد قبل من¬ 

من̀`````í �إىل جنوم 
o
هò� �لعت̀`````ò�ر، فاجلائõة ت`

وعلماء ومبدع̀`````ني يف: �لفيõياء، و�لكيمياء، 

�لعاملي،  دب، و�ل�سل̀`````م  و�لفيõيولوجي̀`````ا، و�لأ

ورمبا ب�سكل مق�سود فهي ل “نí �إىل �لفنان 

�لت�سكيلي. 

ولد �لفرد نوبل يف ��ستوكهو⁄ �سنة 1833 

و�قÎن ��سم¬ بالع̀`````ا⁄ �ملتعط�ص �إىل �حلروب 

�لفتاكة، فقد ق̀`````ام ب�سناعة �ملو�د �ملتفجرة، 

أن¬ �متن™ عن  وخا�س̀`````ة �لديناميت �إىل درجة �

�لõو�ê وتربية �أ�رشة م̀`````ن �أجل �لتفرÆ لعمل¬ 

�إىل �أن بلغ̀`````ت ثروت̀`````¬ ت�سع̀`````ة ماليني دولر 

�أمريكي ذل̀`````∂ �لوقت، ولكن هò√ �لÌوة �أتت 

على ح�ساب هدم �لبي̀`````وت و�إحلا¥ �لويالت 

بالنا�ص وفق قناعة نوبل. 

عندما تعر�ص نوب̀`````ل للمر�ص �أو�سى �أن 

ت̀`````وز´ فائدة ثروت¬ عل̀`````ى �أهم نو�ب≠ رجالت 

بد�´ و�لفك̀`````ر و�لعلم على مدى �لõمن يف  �لإ

حماولة من¬ للتخفيف ع̀`````ن نف�س¬، وهò� يف 

 √òحو�ل �أف�سل ‡ا لو خ�س�ص ه جمي̀`````™ �لأ

�جلو�ئõ للطغاة ورجالت �حلروب و�سناعة 

أ�سلحة �لدمار .  �

أة   يف �لو�ق̀`````™ كان نوب̀`````ل قد �أح̀`````ب �مر�

تدعى /برت كنك̀`````ي/ عندما كان يف �لثالثة 

أنها ⁄ تكن تبادل¬  ربعني من عم̀`````ر√، بيد � و�لأ

نها كانت مرتبطة ب�سخ�ص �Bخر  هò� �حلب لأ

هو /�رتردو �سوتÔ/ و�لòي ينتمي �إىل �إحدى 

�لعائالت �لنم�ساوية �لنبيلة. 

عند ذ�∑ عر�ص عليه̀`````ا نوبل كل ثروت¬ 

أنها لبثت يف رف�سها  حتى تقبل ب¬ زوجا �إل �

ل¬ ولÌوت̀`````¬، وفيما بعد عندما علم بõيارتها 

�إىل ��ستوكه̀`````و⁄ فت̀`````í لها ومل̀`````ن ف�سلت¬ علي¬ 

جمي™ ما Áل∂ من ث̀`````رو�ت وق�سور �حتفاء 

أة �قÎحت علي¬  با�ستقبالهم̀`````ا، بيد �أن �مل̀`````ر�
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 ´�Îر عما قام ب̀`````¬ من �خò`````̀بجدي̀`````ة �أن يعت

ن�سانية من خالل تخ�سي�ص  �أحلق �لويالت بالإ

جائõة لل�سالم �لعاملي Áكن لها �أن تكفر عن 

نقم̀`````ة �لنا�ص علي¬ يف �مل�ستقبل، فو�فق نوبل 

أنني �أ�س™  مر � مبت�سما وهو يقول: كل ما يف �لأ

 .Ëحب قد íباقة زهر �سغرية على �رشي

لقد عا�ص نوبل وحيد� دون �أ�رشة، وعانى 

�لبوؤ�̀`````ص يف حيات̀`````¬ �إىل �أن توفى �سنة 1896 

تاركا ه̀`````ò√ �لو�سية �لتي –ققت بعد وفات¬ 

بخم�̀`````ص �سن̀`````و�ت فح�سل عليه̀`````ا �أول كاتب 

هو �لفرن�سي /ريني̀`````¬ فرن�سو� �رماند �سويل 

دب.  بريدوم/ �سنة 1901 يف ‹ال �لأ

 ¥ÓN C’G Èfl ‘

خ̀`````ال¥ تعك�̀`````ص بالنف™ على  ‡ار�سة �لأ

�ساحبه̀`````ا، فيجن̀`````ي ثمار�ً يانع̀`````ة من �سجرة 

�أخالق¬، ويعي�ص حالة م̀`````ن �ل�سعور بال¶فر 

وه̀`````و ي�ستمر يف مو�قف̀`````¬ �لأخالقية. Áكن 

�أن ن̀`````رى �لكثري من �لنماذê يف وقائ™ �حلياة 

 √òدب �لكثري من ه �ليومي̀`````ة، وقد �س̀`````ور �لأ

�ملو�قف. 

هنا �أ–̀`````دç ب�سكل ق�س�سي عن عالقة 

ن�سان بالأخال¥ على �لنحو �لتايل:  �لإ

يف �ل�سب̀`````اح �لباكر جفل �ل�سيد/حر�رة/ 

من نوم¬ عل̀`````ى �أ�سو�ت غريب̀`````ة د�همت¬ يف 

فر��س̀`````¬، وعندما نط �إىل �لب̀`````اب ر�أى فوجاً 

أثناء  هائ̀`````اًل من �لòباب Áالأ �حلو�̀`````ص ويف �

ت �لغرفة بهò√ �لكائنات  فتح¬ �لباب �مت̀`````الأ

�لتي �أخòت تط̀`````ري يف �أجو�ء �لغرفة و–ط 

عل̀`````ى �جل̀`````در�ن وم̀`````ا –وي¬ م̀`````ن �لغرفة. 

وقب̀`````ل �أن ي�سيí جاء �سوت زوجت¬ �ملòعور: 

أكلنا كاأن¬ نõل  ح̀`````ر�رة.. قم يا حر�رة �لدبان �

من �ل�سما على بيتنا.

ولد،  كان �ل�سوت قادماً من غرفة نوم �لأ

ولد و�أمهم يف  فاŒ¬ يطر¥ �لب̀`````اب لريى �لأ

حال̀`````ة ذعر من ه̀`````ò� �لغ̀`````õو �لغريب وعلى 

أم̀`````ر زوجت¬ باÿ̀`````روê و�لòهاب �إىل  �لفور �

بيوت �جل̀`````ري�ن لÎى �إن كانت هò√ �ل¶اهرة 

أم �قت�رشت على بيتهم.  عامة �

يف هò� �لوقت �لباكر تقلب �ل�سيد/زهر 

خر على  Bهو �ل ßحلياة/ يف فر��س¬ و��ستيق�

�أ�سو�ت غريبة يف بيت¬ �ملجاور لبيت �ل�سيد/

حر�رة/، فتí �لب̀`````اب ور�أى فوجاً هائاًل من 

�لنح̀`````ل Áالأ �حلو�ص عنده̀`````ا قالت زوجت¬: 

�لنحل هجم على بيتنا دفعة و�حدة.. يا رب 

�سÎ∑.. �جعل̀`````¬ نحل خ̀`````ري.. كاأن¬ نõل من 

�ل�سما على بيتنا.

�نده�ص/زه̀`````ر �حلياة/ له̀`````ò√ �ل¶اهرة 

ول م̀`````رة يف حيات¬،  �لغريب̀`````ة �لت̀`````ي ير�ها لأ

 �òسما´، ووجود√ به� فطنني �لنح̀`````ل ي�سم �لأ

�ل�سكل ي�س̀`````ل �حلركة يف �لبي̀`````ت، لكن¬ قال 

مطمÄن̀`````اً �أولد√ وزوجت¬: يك̀`````ون نحل �ساي™ 

حط يف بيتنا لريتاح ويرج™ يطري.
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وبعå زوجت¬ لÎى �إن كان �لنحل قد حط 

أي�س̀`````اً. �لتقت �لõوجتان  يف بي̀`````وت �جلري�ن �

يف �ل�سار´ فقال̀`````ت زوجة/حر�رة/ جلارتها: 

أكلن̀`````ا.. من �سوي هج̀`````م على بيتنا  �لدب̀`````ان �

و�لعجيب ما يف دبانة و�حدة عند �جلري�ن.. 

أن̀`````ا بطريقي حتى �أد¥  أل̀`````ت كل �لبيوت، و� �سا

�ساأل �إن كان هجم عليكم دبان مثلنا.  بابكم لأ

ع�س̀`````ت زوجة/زهر �حلي̀`````اة/ �سفتها قائلة: 

يعني دبان.. دبان..؟!. �أجابت زوجة/حر�رة/ 

وه̀`````ي تبحلق يف ع�ستها ل�سفتها: �إي و�هلل.. 

دبان..دبان! 

قالت: تعايل �سويف �للي حط يف بيتنا. 

فر�أت زوجة/حر�رة/ فوê �لنحل �لهائل 

يف بي̀`````ت جارته̀`````ا، وهرولت م�رشع̀`````ة قائلة 

لõوجه̀`````ا: عن̀`````د �جل̀`````ري�ن م̀`````ا يف ول دبانة 

و�ح̀`````دة.. ب�̀`````ص �لعجيب بي̀`````ت جارنا/زهر 

�حلياة/ مليان نحل.. حط من �سوي.. وقت 

ما حط عندنا �لدبان. 

لدى �سم̀`````ا´ هò� �ل̀`````كالم نفر/حر�رة/ 

وقال بغيß: يعني هو �أح�سن مني حتى يجي¬ 

أنا يجيني دبان.  نحل و�

بع̀`````د قليل خرê �جل̀`````ار�ن �إىل �أعمالهما 

وكالع̀`````ادة �لتقي̀`````ا يف �ل�س̀`````ار´، تقدم/زهر 

�حلياة/ ي�سل̀`````م على جار√ ويتحدç مع¬ عن 

ول  ه̀`````ò� �لòي حل عليهما، لكن/حر�رة/ ولأ

أد�ر Xهر√ و⁄ يجب عل̀`````ى �سالم جار√  م̀`````رة �

فاحمرت وجنتا/زهر �حلياة/ و�عÎ�√ خجل 

كبري ‡ا بدر من جار√ وهو Á�سي �إىل عمل¬ 

حماولً تنا�سي ذل∂. 

أيام و⁄ يهج̀`````ر �لنحل بيت/زهر  م�ست �

�حلي̀`````اة/ فا�ستعان باأحد �ملرب̀`````ني من ذوي 

�È`````̀ÿة وخ�س�̀`````ص ركن̀`````اً من بيت̀`````¬ للنحل، 

و�أخ̀`````È√ �ملربي ب̀`````اأن �ÿري حل علي̀`````¬ و�أن 

ن �لنحل  �لع�س̀`````ل �سيح�سن من و�سع¬ �ملايل لأ

يدر على �ساحب¬ ذهباً.

من جانب̀`````¬ ��ستطا´/ح̀`````ر�رة/ �أن يقابل 

رئي�̀`````ص �لبلدية ويقنع¬ بت�سكيل جلنة مهمتها 

�لق�ساء على �لòب̀`````اب يف بيت¬ بعد �أن حمل 

م�سوؤولي̀`````ة �نت�سار �لòباب للبلدية وقال باأنها 

⁄ تق̀`````م بو�جبها يف بï �ملبي̀`````د�ت ‡ا جعل 

�لòباب يغõو بيت¬.

ح�رش رئي�̀`````ص �لبلدية بنف�س̀`````¬ م™ جلنة 

 êك�س̀`````ف خا�سة على �لبي̀`````ت، ر�أى بعين¬ فو

�لòب̀`````اب �لهائل �لòي يح̀`````ط يف �لبيت دون 

 èغري√ م̀`````ن �لبيوت، فاأم̀`````ر باإح�سار �سهري

على �لفور لر�ص �لبي̀`````ت باملبيد�ت و�ل�سموم 

�لقاتل̀`````ة للح�̀`````رش�ت. ولكن ه̀`````ò√ �ل¶اهرة 

أ �لòب̀`````اب وكاأن¬  �زد�دت غر�ب̀`````ة عندم̀`````ا بد�

ي�سب̀`````í وينتع�ص بني �لدخ̀`````ان �لكثيف �لòي 

ي�سب¬ �لغي̀`````وم، وبعد �نتهاء هò� �لدخان دب 

أ يطن ب�سوت  ن�س̀`````اط عجيب يف �لòباب وبد�

�أعلى. �أمام هò� �لو�ق™ �قÎح رئي�ص �لبلدية 
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على �ل�سيد ح̀`````ر�رة مد�ومة �لبï ملدة ثالثة 

أيام متالحقة، وعندها ل̀`````ن ي�سمد �لòباب  �

أم̀`````ام هò√ �ل�سموم �ملتو��سل̀`````ة. و�أمر �للجنة  �

�أن تو�Xب على هò√ �ملهمة ب�سكل يومي، يف 

�ليوم ثالç مر�ت: �سباحاً.. Xهر�ً.. م�ساًء.

بد�أت هò√ �للجن̀`````ة يف تنفيò �أمر رئي�ص 

�لبلدية فتمالأ بيت �ل�سيد/حر�رة/ بالدخان 

�لقاتل للòب̀`````اب ملدة �ساعتني كل مرة. –ول 

�حل̀`````ي كل̀`````¬ �إىل رو�ئí غ̀`````از�ت كريهة حتى 

 ،òبو�ب و�لنو�ف ثاç و�لأ ت�رشبت �جلدر�ن و�لأ

ويف �سبيحة �لي̀`````وم �لثالå ��سطرت �للجنة 

�إىل �لتوق̀`````ف ع̀`````ن مهمته̀`````ا عندم̀`````ا تعالت 

�سعا± يف �حلي وعرفت  �أ�سو�ت �سيار�ت �لإ

هò√ �للجن̀`````ة �أن �لدخان �ملتو��سل ت�سبب يف 

أoجه�ست  حالت ت�سمم لبع�ص �ل�سكان، فقد �

أة حامل كانت يف �سهرها �لر�ب™، وت�سمم  �مر�

 íطفالن �سغري�ن ب�سبب عدم �حتمال �لرو�ئ

�ملتو��سلة، وتويف عجوز كان يف �لثمانني من 

خرين. وما  Bعمر√، �إ�سافة �إىل حالت �إغماء ل

�أذهل �جلمي™ �أن ذبابة و�حدة ⁄ ت�سب باأذى. 

هايل عن ت�رش± رئي�ص �لبلدية  ⁄ ي�سك̀`````ت �لأ

�ل̀`````òي �أحلق بهم كل هò� �ل�̀`````رشر فتقدمو� 

لون رئي�ص  qب�سكو�هم �إىل وزير �لد�خلية يحم

بلديته̀`````م م�سوؤولية موت عج̀`````وز و�إجها�ص 

أة وت�سمم طفلني نتيج̀`````ة قر�ر طائ�ص ⁄  �م̀`````ر�

يفد ب�سيء. وبالفعل �سدر قر�ر بف�سل رئي�ص 

�لبلدية من من�سب¬ وذل̀`````∂ لتهدئة �ل�سكان، 

و” تعوي�̀`````ص �ملت�رشرين مببال̀`````≠ مالية �أتت 

 ç�حد �إليهم من وز�رة �لد�خلية. �أمام هò√ �لأ

مر �لو�ق™  لõم/ح̀`````ر�رة/ �ل�سمت ور�سي بالأ

بالعي�̀`````ص م™ �لòباب، وبني يوم و�Bخر يتو�جد 

يف مكاتب بي™ وتاأج̀`````ري �لبيوت عار�ساً بيت¬ 

يجار، لكن كل هò√ �ملحاولت تبوء  أو �لإ للبي™ �

أو �مل�ستاأجر  بالف�سل عند م�ساه̀`````دة �ل�ساري �

له̀`````ò� �لفوê �لهائل م̀`````ن �لòباب �لòي ي�سم 

�سم̀`````ا´ بطنين¬ حتى ذ�´ �سيت هò� �لبيت  �لأ

يف �ملدين̀`````ة كلها وت�̀`````رشب �È`````̀ÿ �إىل بقية 

�ملحاف¶̀`````ات عندما ن�̀`````رشت �سحيفة حملية 

–قيقاً مو�سعاً عل̀`````ى حلقتني كتب¬ مر��سلها 

يف هò√ �ملدينة –ت عنو�ن رئي�سي مثري: 

»ق�س̀`````ة �لòباب �لòي ت�سب̀`````ب يف ف�سل 

رئي�ص �لبلدية«.

وعنو�ن فرعي: »هò� كل �سيء عن �لòباب 

�لòي يغõو بي̀`````وت �أحد �ملو�طنني ويقاوم كل 

أنو�´ �ملبيد�ت«.  �

أم̀`````ام هò� ب̀`````د� �لنعيم يح̀`````ل على جار√  �

�ملجاور/زه̀`````ر �حلي̀`````اة/ �لòي ب̀`````د�أ يف بي™ 

�لع�سل، وذ�´ �سيت¬ ب�سكل عجيب يف �ملدينة 

خا�سة عندما ز�ر√ �أحد �لفقهاء و�أهد�√/زهر 

�حلي̀`````اة/ علبة من �لع�سل، فقال هò� �لفقي¬ 

أر�سل نحاًل  يف �أحد �ملجال�ص �لكÈى باأن �هلل �
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من �جلنة �إىل/زهر �حلي̀`````اة/ وتفوح ر�ئحة 

ع�سل �جلنة من ع�سل¬.

ع̀`````الن �لòي �س̀`````در رمبا ب�سكل  هò� �لإ

أق̀`````ام �ملدينة و⁄ يقعدها  عف̀`````وي من �لفقي¬ �

على بيت زهر �حلياة، وبد�أت �أفو�ê هائلة من 

�لنا�ص تدخل �حلي وتقدم �لقر�بني و�لهد�يا 

حتى للجو�ر. فمنهم من يòبí هò√ �لقر�بني 

�أمام باب/زهر �حلياة/ �ملغلق ويوز´ حلمها 

على �جلو�ر و/زهر �حلياة/ ⁄ يعد قادر�ً عل 

��ستقبال كل هوؤلء فيكتفي باإغال¥ باب¬ وقد 

و�س™ لفتة �سغرية عل̀`````ى �لباب كتب عليها: 

أنا غري قادر عل̀`````ى ��ستقبالكم..  »�ع̀`````òروين �

رجاء عدم �ملوؤ�خòة«. 

عالن ⁄ يخفف من �لزدحام يف  ه̀`````ò� �لإ

�حلي فالنا�ص ياأتون ويقولون باأنهم ي�ستمون 

ر�ئحة �جلنة �لطيبة من هò� �لبيت �ملبار∑، 

أت̀`````ون باملر�س̀`````ى و�ملعتوه̀`````ني و�مل�سلولني  ويا

 íو� طيب ري qو�لرجال و�لن�ساء �لعو�قر لي�ستم

�جلنة ويتباركو� بلم�ص جد�ر بيت نحل �جلنة، 

وهò� �أدى �إىل �نتعا�ص �قت�سادي ل�سكان �حلي 

�لòي̀`````ن بدوؤو� ببي™ �مل�سابي̀`````í، و�سور �لبيت، 

و�لعط̀`````ور، و�لكا�سات، و�ل�سحون، و�لقبعات 

�لبي�ساء، ومناXر –توي على �سور ل`/زهر 

�حلياة/ و�أولد√، و�أركان بيت¬، وخلية �لنحل، 

أبو�ب  ونحل يطري، ونحل يت�سم�ص، وع�سل، و�

Bثاث¬.  �لبيت، ونو�فò√، و�

وهò√ �ملناXر على �سكل كامري�ت �سغرية 

تتقل̀`````ب �ل�س̀`````ور منه̀`````ا �أمام عين̀`````ي �لناXر 

ا من ل Áل∂  qم
أ بال�سغ̀`````ط على زر �سغ̀`````ري. �

قيمة �رش�ء من¶̀`````ار فيمكن¬ �لن¶ر بقليل من 

ثرياء  أ وجه̀`````اء �ملدينة وكب̀`````ار �لأ �مل̀`````ال. وبد�

فيها يتوددون ويÎددون على /زهر �حلياة/ 

 íي �أ�سبòل� êللح�سول على �لع�سل �لط̀`````از

ثرياء يتب̀`````ارون للح�سول علي¬..  �لوجهاء �لأ

طباء بقول �أن  أح̀`````د �لأ � ´Èإىل جانب ذل∂ ت�

هò� �لع�سل يحتوي عل̀`````ى مو�د غò�ئية غري 

متوفرة يف �لع�س̀`````ل �ل�سائ™ و�أيد هò� �لكالم 

بع�̀`````ص �أ�سح̀`````اب �È`````̀ÿة و�لخت�سا�ص يف 

ثرياء  �سوؤون �لنحل و�لع�سل، حتى �إن �أحد �لأ

�لكب̀`````ار عر�̀`````ص مبلغاً خيالياً ل�̀`````رش�ء �لبيت 

و�إيجار√، لكن/زه̀`````ر �حلياة/ رف�ص عر�س¬ 

و�سك̀`````ر بادرت¬ وكرد على ذل∂ وعد√ بالع�سل 

وقتما ي�ساء. 

/õيف ليلة ‡طرة من لي̀`````ايل �ل�ستاء قف

حر�رة/ على حائط جار√/زهر �حلياة/ ومع¬ 

علبة من �ملبيد�ت.. تق̀`````دم من خلية �لنحل 

وب̀`````ï م̀`````ا يف �لعلبة من �سم̀`````وم على �لنحل، 

عند ذ�∑ ت�رشب̀`````ت ر�ئحة �ل�سموم �إىل /زهر 

أيق¶ت̀`````¬ من نوم¬، فهر´ ين¶ر يف  �حلياة/ و�

�سو�ء و��ستطا´ �أن  أ�سعل �لأ �حلو�̀`````ص بعد �أن �

يرى قامة جار√/ح̀`````ر�رة/ تنقلب �إىل �جلهة 

خرى. هر´ �إىل خلية �لنحل، د�همت¬ ر�ئحة  �لأ
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�ل�سم̀`````وم.. عاد �إىل �لد�خ̀`````ل و�لقلق ي�سيطر 

علي̀`````¬ خوفاً من موت �لنحل بعد تاأكد√ باأن/

 �òلية. هÿ� ل�سم̀`````وم يف� Æحر�رة/ قد �أفر

أ�سبوعاً كاماًل حتى �طمÄن باأن  �لقلق لزم¬ �

�لنح̀`````ل ⁄ ي�سب باأذى. عنده̀`````ا �أعلم زوجت¬ 

و�أولد√ باحل̀`````ادç وطلب �إليه̀`````م �أن ياأخòو� 

�حليط̀`````ة و�حل̀`````òر من جارهم �ل̀`````òي يريد 

�لق�ساء على هò� �لنحل �لòي جنا من �ل�سم 

ولد  باأعجوبة. وه̀`````ò� �أدى �إىل �أن يتناوب �لأ

يف حر��س̀`````ة �لبيت لياًل فف̀`````ي كل ليلة يتوىل 

ل̀`````دى معرفة/حر�رة/  �أحدهم هò√ �ملهمة. 

أر�سل تهديد�ً �إىل جار√/زهر  باأمر �حلر��سة �

�حلياة/ عن طري̀`````ق �أحد �جلو�ر يتهم¬ في¬ 

ن  بالت�سب̀`````ب يف حل كارثة �لòب̀`````اب علي¬، لأ

وجود �لòباب يقÎن بوجود �لنحل.. و�لòباب 

أنهما ح�رش�  يحل حيثما حل �لنحل، و�لدليل �

وقت و�حد و�ساع̀`````ة و�حدة: حط �لنحل يف 

بيت زهر من هون، وحط �لدبان يف بيتي من 

هون.. �لدب̀`````ان كان يالحق �لنحل..يعني هو 

دبان نحل.. مدمن على ريحة �لنحل.. يكون 

مكان ما يكون �لنحل ومن ريحة ع�سل �لنحل 

أنا خرب بيتي وهو عمر بيت¬.. وفو¥  يعي�ص، �

أن̀`````¬ نحل �جلنة ودباين  هò�، �لفقي¬ يقول با

دبان �لنار، ويقول للنا�ص: �لنحل يحط على 

أنا  �لورد و�لدبان يحط عال`… يعني فو¥ ما �

�ساكت على م�سيبتي ي�سهرون فيني، �لدبان 

 �òأكلن̀`````ي و�أكل �أولدي.. حرمنا من �لنوم، ه �

بيتن̀`````ا �لوحيد وين بدن̀`````ا نت�رشد..�سنة ونحنا 

نتحم̀`````ل.. ب�ص ما ع̀`````اد فينا نتحم̀`````ل بدنا 

ننفجر، وزهر �أفندي �للي هو �سبب م�سيبتنا 

مب�سوط على هاحلال. 

وقال/زهر �حلياة/ لهò� �جلار �لو�سيط 

طالب̀`````اً من̀`````¬ �أن ينقل هò� �ل̀`````كالم جلار√/

حر�رة/: ي̀`````ا �أخي مثلما �لدب̀`````ان ع�سى يف 

أنا ما كان  بيت¬، ع�س̀`````ى �لنحل يف بيت̀`````ي.. �

أنا  عندي عل̀`````م ل بالدبان ول بالنحل، يعني �

لو بعت �لبيت يبقى �لنحل في¬ حتى لو �سكن¬ 

أبد�ً.. �لق�سة �أكÈ من  غريي، �حلل موعندي �

أنا  أنا ماين عدو√ مثلم̀`````ا يتوهم.. � قدرت̀`````ي، �

ين �أقرب  أنا �ساكت على طنني دبان¬ لأ جار√ و�

بي̀`````ت ل¬.. ه̀`````ò� عد� �إن¬ ي�سبن̀`````ي وي�سمعني 

�سوت̀`````¬. من كم يوم هجم عل̀`````ى بيتي بالليل 

ور�ص �ل�سموم على �لنحل وما ��ستكيت علي¬ 

رت Xروف¬.. نحن نتقي �̀`````رش√ و�أولدي  qق̀`````د

ي�سه̀`````رون �للي̀`````ل يحر�سون �لنح̀`````ل من �رش√، 

أح̀`````ر¥ بيتي حت̀`````ى يطف�ص �لنحل  يري̀`````د �أن �

ويلح̀`````ق �لدبان.. يعني هò� كالم و�حد يريد 

أنام م™ �أولدي يف �ل�سار´  �ÿري وهو يريدين �

ويقط™ رزقي من بي™ �لع�سل حتى يرتاح، طيب 

يوج¬ هò� �ل̀`````كالم لنف�س¬ ويحر¥ بيت¬ حتى 

أنا  أنا مو�فق يطف�ص �لنحل، � يطف�ص �لدبان و�

ما �أمنع¬ يت�رش± يف بيت¬.
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عندما نقل هò� �جل̀`````ار �لو�سيط �لكالم 

عل̀`````ى ل�سان/زهر �حلي̀`````اة/ لل�سيد/حر�رة/ 

قال: �لدبان هو �لل̀`````ي يلحق �لنحل، وين ما 

يحط �لنح̀`````ل يبقى �لدبان يح̀`````وم حو�لي¬، 

ه̀`````دم بيتي ما يفيد ب�س̀`````ي.. �حلل �أن يهدم 

أو ي�سعل في¬ �لن̀`````ار حتى يهرب  زهر بيت̀`````¬، �

�لنحل ويلحق¬ �لدبان. 

وقال باأن¬ �إن ⁄ يحر¥ بيت¬ ف�سيكون عدو�ً 

ل¬ وعندها ل̀`````ن يد´ �أي فر�س̀`````ة لقتل¬ وهو 

أو �ملوت.  خيار وحيد بني طرد �لنحل �

أم̀`````ام هò� �لو�ق™ ��سط̀`````ر �ل�سيد/زهر  و�

�حلياة/ �إىل تقدË �دعاء �سخ�سي على جار√ 

يتهم¬ في¬ �لتهديد بالقتل، فõ�د هò� �لدعاء 

م̀`````ن حدة/حر�رة/ و�عت̀`````È√ عدو�ناً جديد�ً 

علي¬ من قبل جار√/زهر �حلياة/.

و�أمام �إ�رش�ر√ على �لتهديد ” توقيف¬ من 

قبل �لنيابة مل̀`````دة ثالثة �سهور. بعدها �سحب 

تهدي̀`````د√ وقال باأن¬ كان يف حالة غ�سب وقد 

ن. باملقابل ح�رش �ل�سيد/ Bع̀`````اد �إىل ر�سد√ �ل

زهر �حلياة/ ولدى �سما´ هò� �لعتò�ر تنازل 

خر عن �دعائ̀`````¬ �ل�سخ�سي وت�ساحلا  Bهو �ل

أم̀`````ام �لنياب̀`````ة وخرجا مع̀`````اً. عر�ص علي¬ / �

زه̀`````ر �حلياة/ عÁõة عل̀`````ى �لغد�ء مبنا�سبة 

�ل�سلí،وقال باأن¬ �سيعطي¬ علبة ع�سل ب�سكل 

�سه̀`````ري ‹اناً، لكن /ح̀`````ر�رة/ �سح∂ وقال 

باأن¬ –ايل على �لق�س̀`````اء بهò� �ل�سلí ليتم 

�إخالء �سبيل¬ ويتمكن من تنفيò تهديد√، ومن 

ن �ل�سجن  ث̀`````م يعود �إىل �ل�سجن منت�̀`````رش�ً، لأ

بالن�سبة ل¬ �أف�سل من بيت �لòباب ذ�∑. 

وقال/زهر �حلياة/ باأن �ملوت �أف�سل ل¬ 

أن¬ �سيõيد �لرعاية  من �لتخلي ع̀`````ن �لنحل و�

و�حلر�ص. 

قال/ح̀`````ر�رة/: ب�ص ب̀`````دي �أق�سي علي∂ 

قبل ما يق�سي علي �لقهر وملا �أتخل�ص من∂ 

�أم�سي �أح�سن �سنو�ت عمري يف �ل�سجن.

قال/زهر �حلي̀`````اة/ باإ�رش�ر: بدي �أرعى 

Bخ̀`````ر حل¶ة من عم̀`````ري و�إذ�  �لنح̀`````ل حتى �

عملته̀`````ا ب̀`````ي.. �أولدي يرع̀`````ون نحلي يعني 

يبقى �لنحل يتنف�ص يف بيتي. 

أنو�ر �لأخال¥، يفعل  �إن �لòي يÎبى على �

 èم̀`````ا بو�سع¬ �لقيام ب¬ حتى يتو��سل م™ �ملنه

�حليات̀`````ي �لòي �تخ̀`````ò√ لنف�س̀`````¬، ويبòل ما 

ي�ستطي™ حتى يلبå ملتõماً مبنارة �لأخال¥، 

وهو يف ذل∂ ي�ستع̀`````د للدفا´ عن موقف¬ كي 

يبقى ثابتاً علي¬. 

 ¥ÓN C’G íjóe

خ̀`````ال¥، وعن  –̀`````دç �لكث̀`````ريون عن �لأ

ن�سان �ÿل̀`````و¥، فف̀`````ي �ملو�سوعة  مõ�ي̀`````ا �لإ

أ�سكال  �حل̀`````رة: /�لأخال¥ ه̀`````ي �سكل م̀`````ن �

ن�ساين كما تعتÈ ‹موعة من �لقيم  �لوعي �لإ

�سخا�ص و�ل�سعوب كالعدل  و�ملبادÇ –ر∑ �لأ

و�حلرية و�مل�ساو�ة بحيå ترتقي �إىل درجة �أن 
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ت�سبí مرجعية ثقافية لتل∂ �ل�سعوب لتكون 

ن¶مة  �سن̀`````د�ً قانونياً ت�ستقي من¬ �ل̀`````دول �لأ

حو�ل  و�لقو�نني، وهي �ل�سجايا و�لطبا´ و�لأ

�لباطني̀`````ة �لتي تدر∑ بالب�س̀`````رية و�لغريõة، 

وبالعك�̀`````ص Áكن �عتب̀`````ار �ÿلق �حل�سن من 

�أعمال �لقل̀`````وب و�سفات¬، و�أعم̀`````ال �لقلوب 

تخت�ص بعمل �لقلب بينما �ÿلق يكون قلبياً 

ويكون يف �ل¶اهر. 

خال¥،  ويعتÈ �لدين ب�سكل عام �سند�ً لالأ

خ̀`````ال¥ ه̀`````ي در��سة حيå يق̀`````وم �سلو∑  و�لأ

ن�سان على �سوء �لقو�عد �لأخالقية �لتي  �لإ

ن�سان  ت�سبí معاي̀`````ري �ل�سلو∑، وي�سعه̀`````ا �لإ

أو يعتÈه̀`````ا �لتõ�مات وو�جبات تتم  لنف�س¬، �

ز�لة  بد�خله̀`````ا �أعمال̀`````¬، �أو هي حماول̀`````ة لإ

�لبعد �ملعنوي لعل̀`````م �لأخال¥ وجعل¬ عن�رش�ً 

مكيف̀`````اً، �أي �إن �لأخال¥ هي م�ستخل�سة من 

�جلادر (ETHIC) حماولة �لتطبيق �لعلمي 

و�لو�قعي للمعاين �لتي يديرها علم �لأخال¥ 

نكليõية  ب�سفة ن¶رية و‹̀`````ردة، و�لكلمة �لإ

خال¥ /�إيتي¬/ �أي �لعادة وتكون �لأخال¥  لالأ

أو �ملثاليات �ملوجهة  طقماً م̀`````ن �ملعتق̀`````د�ت �

و�لتي تتخلل �لفرد �أو ‹موعة من �لنا�ص يف 

 .
(10)

�ملجتم™/

–دç �لكثري من �ل�سعر�ء عن �لأخال¥، 

وه̀`````ي �أحاديå تبنيq مõ�يا �لأخال¥، وعòوبة 

ن�سان �ÿلو¥.  �لإ

أبو “ام:  يقول �

 ¬``̀à``̀Ñ``̀°``̀†``̀ZCG  GPEG  ¿É````°````ù````fEÉ````H  ‹  ø`````̀e

 ¬```̀HGƒ```̀L  OQ  º````̀∏````̀◊G  ¿É``````̀c  oâ```̀ ∏```̀¡```̀Lh

 øe  â``̀Hö``̀T  ΩGó`````̀ŸG  ¤EG  äƒ``Ñ``°``U  GPEGh

 ¬```````````̀HGOBG ø``````̀e äô`````̀µ`````̀°`````̀Sh ¬```````̀bÓ```````̀NCG

ويف مو�س™ �Bخر يقول:

 kÉ``≤``∏``î``J  ’EG  ¥Ó``````````̀N C’G  ó```````̀LCG  º```̀∏```̀a

Ó`̀°`̀†`̀Ø`̀J  ’EG  ∫É````̀°````̀†````̀a C’G  ó```````̀LCG  ⁄h

وي̀`````رى مع̀`````رو± �لر�س̀`````ايف �أن �لأخال¥ 

كالنب̀`````ات –تاê �إىل عناية ك̀`````ي تنمو وتوؤتي 

أكله̀`````ا، و�لنبتة “̀`````وت دون �سقاي̀`````ة، ودون  �

مقوم̀`````ات ت�ساعدها على �حلي̀`````اة ومقاومة 

عو�مل �لطبيعة. 

يقول: 

 äÉ```Ñ```æ```dÉ```c â```̀Ñ```̀æ```̀J ¥Ó`````````````̀N C’G »`````̀g

 äÉ`````eô`````µ`````ŸG  AÉ``````````Ã  â````̀«````̀≤````̀ o°````̀S  GPEG

و–̀`````دç �أمري �ل�سعر�ء �أحمد �سوقي عن 

�لأخال¥ يف �لعديد من �لق�سائد ومن ذل∂: 

 â`̀«`̀≤`̀H  É````̀e  ¥Ó``````````N C’G  · C’G  É````````̀‰EGh

 Gƒ``̀Ñ``̀gP º```̀¡```̀bÓ```̀NCG â```Ñ```gP º```̀g ¿EÉ`````̀a

 ¬``©``Lô``e ¥Ó`````̀N CÓ`````̀d ∑ô````````̀eCG ìÓ```̀ °```̀U

 º`̀ p≤`̀à`̀°`̀ù`̀J ¥Ó````̀N C’É````̀H ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG Ω qƒ```̀≤```̀a

 º``̀¡``̀bÓ``̀NCG  ‘  Ωƒ```̀≤```̀ dG  Ö```«```°```UCG  GPEGh

 Ó````jƒ````Yh kÉ```````“CÉ```````e º```¡```«```∏```Y º``````bCÉ``````a

يوبي منõلة �لأخال¥  وي�سف حمم̀`````ود �لأ

بقول¬: 
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o√ô``````̀cP ƒ``̀ª``̀°``̀ù``̀j ¥Ó``````̀N C’É``````̀H Aô`````````̀ŸGh

oô````̀ qbƒ````̀jh iQƒ`````````̀dG  ‘ π``̀ q°``̀†``̀Ø``̀j  É````¡````Hh

يق̀`````ول �ملتوكل �لليثي مبيqن̀`````اً �أن �لأخال¥ 

̀`````ب �ساحبها �لنفا¥، وŒعل¬ يعي�ص حياة  qنŒ

عي �لأخال¥ ول Áار�سها  qي يدòطبيعية، و�ل

يلحق بنف�س¬ �لعار:

 ¬`̀∏`̀ã`̀Ã »``````̀JCÉ``````̀Jh ≥```̀∏```̀N ø`````̀Y ¬````̀æ````̀J’

 º``«``¶``Y  â```̀∏```̀©```̀a  GPEG  ∂```̀«```̀∏```̀Y  QÉ````````Y

أيها  �لأخال¥ دوماً تقول ل�ساحبها: تòكر �

ن�س̀`````ان باأن∂ �إن�سان. ولòل̀`````∂ يجد حامل  �لإ

�لأخال¥ �سعوبة يف ‡ار�سة �لنõعات �ل�سلبية 

ن¬ ي�سع̀`````ر نحو �لعا⁄ ونحو  خرين لأ Bا√ �ل`````̀Œ

نف�س¬ بحالة من �لت�سا⁄ و�لت�سالí، وحميمية 

ن�سانية �مل�سÎكة. يف مقولة ل¬ يقول  �لروح �لإ

خ̀`````ال¥ يف �ساعة  أندري¬ م̀`````ورو: تنك�سف �لأ �

�ل�سدة. 

خ̀`````ال¥ لتقف م̀`````ن �لنا�ص يف  ترتق̀`````ي �لأ

مرتبة �لدين، حيå �أن �لòي ل يلتõم بقاعدة 

خال¥، لن يك̀`````ون بو�سع¬ �أن يلتõم بقاعدة  �لأ

ن�س̀`````ان بقاعدة �لدين،  �لدي̀`````ن، و�إذ� �لتõم �لإ

�سيلتõم ب�سكل تلقائي بالأخال¥. 

مهما بلغتr �ملر�تب �لعoلى باإن�سان ف`ي �سعة 

م �إىل  qج̀`````ا√ ومال ونفوذ، فاإنها ل تبل≠ �أن تقد

روح¬ حل¶ة ‹د حقيقي`ة ما ⁄ ت¶لل روح¬ 

أ�سجار فردو�ص نقائ`¬ �لò�تي.  وريقات �

ن�سان �ملحب  يف �للي̀`````ل عندما ي�ستلقي �لإ

يف �رشي̀`````ر حديقة فردو�ص نقائ¬، يهرول �إلي¬ 

�لطري و�ل�سجر و�لن�سيم من حول¬، كل ي�سعى 

جاهد� علq¬ يعÌ على �سوكة �رش علقت بروح¬ 

خر.  Bيف ف�سحة �لنهار، فيقتلعها قبل �ل

لي�ص بو�سع∂ �أن تبل≠ مرحلة متقدم`ة من 

مر�ح̀`````ل قوة �لنقاء �لò�تي ما ⁄ يكن بو�سع∂ 

�أن تبل̀`````≠ مرحل̀`````ة متقدمة م̀`````ن مر�حل قوة 

ن�سانية. �إن �أهل �ل�رش يف �لعا⁄ هم  �ملحب̀`````ة �لإ

أولÄ∂ �لòين –ول ربي™ �ملحبة  عل̀`````ى �لدو�م �

�لÌي يف ترب̀`````ة �أرو�حهم �إىل �سحر�ء قاحلة 

م`ن �لبغ�ساء. عندئò تفقد �حلياة بن¶رهم 

خ̀`````رون تلقائية  Bأن̀`````و�ر حيويته̀`````ا، ويفقد �ل �

حمبتهم �حلقيقية. وتغدو �حلقيقة �لوحيدة 

يف �لع̀`````ا⁄ بالن�سبة �إليهم ه̀`````ي (�للح¶ة) يف 

فر�ط يف  نانية و�لإ د�ئرة د�جية م̀`````ن روح �لأ

ح`ب �لò�ت. 

ن�ساين  خ̀`````وي �لإ ل̀`````∂ �حل̀`````ب �لأ يحقق 

حال̀`````ة كÈى من نقاء �لروح فيبل≠ ب∂ مرحلة 

متقدم`ة حالة �رتقاء م�رشق`ة م™ �إن�سانيت∂، 

وعالق̀`````ة حميمية د�فÄة م̀`````™ حميط∂ حتى 

�إذ� تع̀`````Ìت خطو�ت̀`````∂ يف �لنهè وقادت∂ �إىل 

حد�ئ̀`````ق �لÔج�سية �ملغرو�سة باأ�سجار خبيثة، 

فاإن̀`````∂ ما تلبå �أن Œري منها جري �لناجي 

وبة �ملغرو�سة باأ�سجار  بروح¬ �سطر حد�ئق �لأ

̀`````ة. تقعد يف ميا√ جد�وله̀`````ا وترف™ عن  طيب`
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روح∂ جناب`ة �لÔج�سية، وتوؤوب �إىل �رش�ط 

�إن�سانيت∂ �مل�ستقيم. 

تنفت̀`````í ذر�ت̀`````∂ لن�سيم ه̀`````ò� �لفردو�ص، 

فتغدو روح∂ يف حالة �رشمدية من �لرتقاء 

بكل مدركات∂ وحو��س∂. تدر∑ حل¶تòÄ كم 

ن∂ �إن�سان، ك̀`````م �أن∂ �س``يد،  أن̀`````∂ حم¶و® لأ �

كم �أن∂ قابل لالرتقاء �إىل �أن يبل≠ ب∂ �لنقاء 

ذروت¬. 

 ΩÉàÿG áª∏c

لق¬، وعندم̀`````ا يقال عن  oن�سان ه̀`````و خ �لإ

�إن�سان باأن¬ على درجة متقدمة من �لأخال¥، 

فاإن¬ يكون مو�س™ ثقة، ومو�س™ �أمانة بالن�سبة 

خرين.  Bلال

 ً�õخال¥ م̀`````ن �ساحبه̀`````ا ‡ي Œع̀`````ل �لأ

خرين.  Bأ مكانة قديرة لدى �ل وŒعل¬ يتبو�

عندما �ساء �هلل �أن يثني على �لنبي قال: 

»و�إن∂ لعلى خلق ع¶يم« فكان د�ئم �ل�سوؤ�ل

لقي كما �أح�سنت  oلرب̀`````¬: »�للهم �أح�سن خ 

لقي«.  nخ

خ̀`````ال¥ لي�ست نف̀`````وذ�ً، ول جمالً، ول  �لأ

مادة، �إنها �سلو∑ ذ�ت̀`````ي م™ �لò�ت بالدرجة 

وىل، فت�س̀`````™ مو�ق̀`````ف �أخالقية - من تل∂  �لأ

خري̀`````ن. و�ÿلق  Bتي̀`````ة - م™ �ل�òلعالق̀`````ة �ل�

�حل�سن ل يح�ص �ساحب¬ �أن يكون خلوقاً م™ 

�لنا�ص �أجمع̀`````ني فح�سب، بل �أن يكون خلوقاً 

م™ ذ�ت¬ كòل∂، فم̀`````ن عجõ �أن يكون خلوقاً 

خرين،  Bأن يكون خلوقاً م™ �ل� õم™ ذ�ت¬، يعج

 qهر �لأخال¥ فاإنه̀`````ا ل تنب™ �إلXوحتى ل̀`````و �أ

لق. قد يبدر موقف  oÿ� من ذ�ت متاأ�سلة يف

�أخالقي من عائ̀`````ل م�سكني ما بدر من ثري 

ذو جا√. 

ي�سع̀`````ب على �ملرء �أ�رش ه̀`````ò√ �لكلمة يف 

د�ئ̀`````رة تعريف، كل ن¶ريات تعريف �لأخال¥ 

 √òيد هõعلى م̀`````دى �لع�سور �ل�سابق̀`````ة ل ت

�لكلم̀`````ة �إلq �ت�ساع̀`````ا يف �ملعن̀`````ى، فالأخال¥ 

تتغ̀`````òى بالعف̀`````ة، تتغ̀`````òى بال�س̀`````È، تتغòى 

باحلياء، تتغòى باملعرف̀`````ة، تتغòى بالتقوى، 

بالكرم، بال�سلم، بالعفو، بال�سجاعة. �لأخال¥ 

نr ⁄ يكن بتل∂ �ملõ�يا  nن�سان. م هي فردو�ص �لإ

أيام¬ يف  لبå مطرود�ً م̀`````ن فردو�س¬ Á�سي �

تي¬ من �سقاء. 

أم �ملوؤمنني ر�سي  قالت �ل�سيدة عائ�س̀`````ة �

�هلل عنه̀`````ا و��سفة �أخال¥ �لنبي: »كان خلق¬ 

مها  qخ̀`````ال¥ ذ�تها عب̀`````ادة يقد �لق̀`````ر�Bن«. �لأ

ن�سان لرب¬، عبادة و�سفها �لنبي �سلى �هلل  �لإ

علي¬ و�سل̀`````م بقول¬: »ما �سيء �أثقل يف ميõ�ن 

�ملوؤمن يوم �لقيامة م̀`````ن خلق ح�سن«. وكون 

ن�سان ومن  �لنب̀`````ي على خلق ع¶يم، ف̀`````اإن �لإ

ماكن يكون جلي�ص ر�سول  زمان و�لأ flتلف �لأ

�هلل �سلى �هلل علي¬ و�سلم يوم �لقيامة بخلق¬ 

�حل�س̀`````ن. يقول �لنبي موجه̀`````اً كالم¬ للنا�ص 

كافة على م̀`````ر �لõمن: »�إن م̀`````ن �أحبكم �إيل 
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و�أقربكم مني ‹ل�ساً ي̀`````وم �لقيامة �أح�سنكم 

�أخالقاً«. 

ويقول: »�أدبني ربي فاأح�سن تاأديبي«. 

ن�سان ويكرم¬ بنعمة  �س̀`````اء �هلل �أن يعõ �لإ

ألهمها  خ̀`````ال¥ فاأله̀`````م نف�س¬ فجوره̀`````ا، و� �لأ

أر�د ل¬  تقو�ه̀`````ا ومنí له̀`````ò� �لكائن �ل̀`````òي �

أيهما، وه̀`````ò√ هي �أرقى  �حلري̀`````ة �أن ي�سل∂ �

لهي  أ�سكال �لتكرË �لإ أ�سكال �حلرية و�أرقى � �

للب�رش. 

ن�س̀`````ان قيم̀`````ة �لأخال¥ حتى  Áار�ص �لإ

 íيكت�سف من خاللها م�ساحة �لنقاء و�لت�سام

و�ملحبة يف د�خل¬، و�لòي يÎبى على �ÿلق 

�حل�س̀`````ن ي�ستمر يف �أخالق̀`````¬، ويÎ∑ كل يوم 

موقفاً �أخالقياً ي�سري �إىل قوة �إن�سانيت¬، وقوة 

نقائ¬.

ول من �لقرن �ل�ساب™ للهجرة.  عا�ص �بن �حلد�د يف Xل حكم بدر �لدين لوؤلوؤ حاكم �ملو�سل يف �لن�سف �لأ  -1

تعد �ملازوخية حالة مقابلة لل�سادية فقد عرفت باأنها:   -2

أم نف�سياً �سادر من �سخ�ص �Bخر.  ⁄ بدنياً � ⁄ على �لò�ت و�ل�ستمتا´ ب¬« �سو�ء كان ذل∂ �لأ »تقبل �إيقا´ �لأ

 leqold ñإىل �لكاتب �لرو�ئي �لنم�ساوي ليبولد ز�خر مازو� masochism ملازوخية� íن�سبته̀`````ا: ين�سب م�سطل

zacher masoch (1836 – 1895) �ساحب �لرو�ية �مل�سهورة (فينو�ص يف �لفر�ء، venus in furs) �لتي 
تعÈ يف بع�ص �أجõ�ئها عن فÎ�ت وŒارب من حياة مازوñ �ملوؤلف، وخا�سة فÎة �لطفولة منها. 

لق̀`````د ق̀`````ام �ملحللون �لنف�سي̀`````ون بدر��سة معمقة ل�سخ�سية م̀`````ازوñ يف فÎة طفولت¬ فا�سÎع̀`````ى �نتباههم يف ذل∂ 

خرى، وقد دف™ مازوñ حب  ك̀`````ون مازوñ كان يعي�ص م̀`````™ عمت¬ �لتي كانت تعا�رش ع�سيقاً لها بني �لفين̀`````ة و�لأ

��ستطالع¬ يوماً �إىل �أن يختبÅ يف خõ�نة �ملالب�ص لي�ساهد بعيني¬ تل∂ �مل�ساهد وبينما كان مازوñ منهمكاً يف 

م�ساهدة ذل∂ �ملن¶ر بدت من¬ حركة جلبت �نتبا√ �لعمة وع�سيقها �إلي¬، ‡ا عر�س¬ للعقاب �ملوؤ⁄ عن طريق 

⁄ �لòي لقا√ يف �لعقوبة، ولòة  عمت¬. فولد ذل∂. ح�سبما يرى �ملحللون – قيام �رتباط وثيق يف نف�س¬ بني �لأ

ثارة، وهò� �لرتباط �لòي تاأ�سل يف نف�س¬ ولد �إمكانية قيام �عتماد متبادل بني  م̀`````ا كان ير�√ من م�ساهد �لإ

⁄ و�للòة.  �ل�سعور بالأ

�أعالم �ملوقعني، 14/3.  -1

لباين: ح�سن، �سحيí �جلام™ �ل�سغري، 178/1. جام™ �لÎمòي، 395/2 وقال �لأ  -2

�سحيí �لبخاري، 117/1.  -3

مام �لدهلوي، 340/2. بلوÆ �ملر�م م™ حا�سيت¬ لالإ  -4

¢ûeGƒ¡dG

™LGôŸG
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 åنا – م�سلم م™ �رشح �لنووي، 301/11 من حديõأخرج¬ م�سلم يف �سحيح¬ – كتاب �حلدود – باب حد �ل�  -5

بريدة ر�سي �هلل عن¬.

أة �لتي �أمر �لنبي برجمها يف جهين̀`````ة، �س �أبي د�وود،  أب̀`````و د�ود – كتاب �حلدود - باب يف �مل̀`````ر� �أخرج̀`````¬ �  -6

.462/2

�أخرê ماروي عن عمر وعلي -ر�سي �هلل عنهما- يف ذل∂ �بن �أبي �سيبة كتاب �حلدود باب �إذ� فجرت وهي   -7

حامل �ن¶ر �مل�سنف، 88/7-89 وذكر �حلافß يف �لفتí 149/12، وقال رجال¬ ثقات.

�أخرج¬ م�سلم – كتاب �حلدود – باب تاأخري �حلد عن �لنف�ساء، وم�سلم ب�رشح �لنووي، 226/11.  -8

مام �أحمد �ل�سيباين، 99/16 ورو�√. مام �أحمد – �أن¶ر �لفتí �لرباين لÎتيب م�سند �لإ رو�√ �لإ  -9

10- ويكيبيديا - �ملو�سوعة �حلرة - �أخال¥.
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ج̀`````اءت ن¶رية �لتطور �لتي طرحها د�روي̀`````ن منò نحو قرن ون�سف لتغري 

ن�سان �إىل تاريخ¬ وتاريï �حلياة. وم™ تقدم �لعلوم و�لكت�سافات  من من¶ور �لإ

�أدخل̀`````ت تعديالت كث̀`````رية على هò√ �لن¶رية ل بل و” ط̀`````رح ن¶ريات �أخرى 

نو�´ على مدى ماليني  لتف�سري �ملعطي̀`````ات �لتي توؤكد ح�سول �لتحولت يف �لأ

أ �لتطور لكن  أننا ل نõ�ل حتى �ليوم ن�سم™ �أ�سو�تاً ترف�ص مبد� �ل�سن̀`````ني. وم™ �

أ، حيå تÎ�كم �لكت�سافات و�ملعطيات  �لعلم̀`````اء جميعاً يتفقون على هò� �ملبد�

.…Qƒ°S ºLÎeh åMÉH

.»∏Y ™«£e ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

Qƒ£àdG ‘ äÉjô¶ædG çóMCG

á«æjhQGódG ó©H Ée ¤EG øjhQGO øe

…QƒÿG ÖjO ≈°Sƒe…QƒÿG ÖjO ≈°Sƒe
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�لت̀`````ي تثبت¬، لكنهم يختلف̀`````ون يف �لن¶ريات 

�لتي تف�رش√، 

أح̀`````د �لدو�ف™  � qي بات يع̀`````دò`````̀م̀`````ر �ل �لأ

�لرئي�سي̀`````ة خالل �لعق̀`````ود �لقليلة �ملن�رشمة 

لتطور �لعل̀`````وم وتقدم �لن¶ري̀`````ات و�ملعار± 

�ملتعلقة بتاريï �حلياة.

?Qƒ£àdG ƒg Ée

أو �لتطور �لبيولوجي)  نو�´ (� �إن تطور �لأ

هو فكرة Áكن و�سفها باأنها مفهوم ولي�ست 

ن¶رية. و�ملفهوم كم̀`````ا نعلم هو بناء منطقي 

أن¬ بناء  ي�سم̀`````í بربط مع̀`````ار± علمي̀`````ة، �أي �

غ̀`````ري ثابت �أو حم̀`````دود بل يتطور م̀`````™ تتاب™ 

�لكت�ساف̀`````ات... يف ح̀`````ني �أن �لن¶ري̀`````ة هي 

‹موعة (ثابتة) م̀`````ن �لتف�سري�ت �ملطروحة 

يتم على �سوئها تف�سري �ملعطيات �لتجريبية. 

 êلنموذ� íحرى م�سطل ويo�ستخ̀`````دم �ليوم بالأ

paradigme (�لòي �أدخل¬ كوهن (1922- 
 ،(�omas Samuel Kuhn  (1996

بالت�سديد على �جلانب �لجتماعي و�ملرحلي 

modèle �ملث̀`````ال   í`````̀م�سطل �أو  �ملوؤق̀`````ت) 

أو  ن�سان � (بالت�سديد على �جلانب �لòي بنا√ �لإ

�لفÎ��سي �لتكهني). وعندما ت�سبí �إحدى 

�لن¶ريات غري فعال̀`````ة يف تف�سري �لعديد من 

أو �لتخلي عنها وتoعتمد  �لوقائ™ يتم تعديلها �

أخ̀`````رى. فالن¶رية ل تكون �سحيحة  ن¶رية �

�أو خاطÄة، بل هنا∑ ن¶رية م�ستخدمة حالياً 

أو كان̀`````ت م�ستخدمة �أو غري م�ستخدمة. وملا  �

كان �لعلماء يجمعون �ليوم على فكرة �لتطور 

ن �حلديå عن  Bفاإننا ل ن�ستطي™ بعد �ل ،√òه

�سارة �إىل هò� �ملفهوم  ن¶ري̀`````ة �إل يف حال �لإ

Bليات �لتط̀`````ور. �أ�سف �إىل ذل∂  أو ذ�∑ م̀`````ن � �

�أن مفهوم �لتطور مفه̀`````وم خ�سب م�ستخدم 

على كاف̀`````ة م�ستويات �لكائن �حلي، وبالتايل 

مر �لòي Áثل بحق  ثمة معانm ت�ستقq من¬، �لأ

 (1)
�إحدى �سمات »�ملفهوم غري �لثابت«.

فالتطور هو �لفك̀`````رة �لتي تتحول وفقها 

نو�´ �حلي̀`````ة وي�ستق بع�سه̀`````ا من بع�سها  �لأ

خ̀`````ر. ونوؤكد هن̀`````ا �أن �لتط̀`````ور هو تطور  Bل�

ف̀`````ر�د. وبالتايل فاإن  ن̀`````و�´ ولي�ص تطور �لأ �لأ

أو تاريï –ول  �لتط̀`````ور هو تاري̀`````ï �حلي̀`````اة �

نو�´. وبعبارة �أخرى فاإن م�سطلí �لتطور  �لأ

هو لف¶ة منا�سبة ي�ستخدمها �لعلماء من �أجل 

ن̀`````و�´ تتحول يف  �لتعبري ع̀`````ن روؤيتهم باأن �لأ

أنها لي�ست ثابتة �أو flلوقة وفق  �لõم̀`````ن (�أي �

أنهات�ستق م̀`````ن بع�سها بع�ساً،  �س̀`````كل منت¬) و�

أنو�´ جديدة يف  فتتت̀`````اىل يف �لõمن وت¶ه̀`````ر �

أنو�´ قدÁ̀`````ة. لقد ” �لتعبري  ح̀`````ني تختفي �

عن هò� �ملفهوم يف �لبد�ي̀`````ات ب`»�لتحولية« 

وىل على يد لمار∑.  ووoثqق علمياً للم̀`````رة �لأ

أن¬ ل يجب �ÿلط  �سارة هن̀`````ا �إىل � ويجب �لإ

بني »�لت�سل�س̀`````ل �لõمني« و»�لتطور«. فالقول 

نو�´ تتتاىل عÈ �لõمن �أمر flتلف عن  �إن �لأ
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 �òمن. وبهõل� Èل عqن̀`````و�´ تتحو �لقول �إن �لأ

أخ̀`````ò م�سطلí »تاريï« وفق  �ملعنى ل يجب �

أو  معنى �سبب̀`````ي فعلي: فالتاريï هو �سريورة �

هو ما يخلق زمن �لكائن �حلي على م�ستوى 

�لنو´. 

ترتكõ هò√ �ل�سيغة ملفهوم �لتطور �إذ�ً على 

 
(2)

أو كتنا�سل تقدË �حلياة ك�سريورة مت�سلة �

prégnance وفق م�سطلí رني¬ ثوم، و�لتي 
 íأو ما ي�سطل تنبثق منها �حليو�ت �لفردية (�

 .(saillances أو �لتفرد�ت علي¬ بالÈوز�ت �

فالن̀`````و´ Áثل بالت̀`````ايل يف �لبيولوجيا مفهوم 

�حلي̀`````اة �مل�ستمرة. و�لنو´ يبق̀`````ى رغم موت 

�لكثري م̀`````ن ‡ثلي¬ (لي�̀`````ص كل �ملمثلني و�إل 

نو�´  �نقر�ص �لنو´). ويف هò√ �حلالة فاإن �لأ

زمن̀`````ة �جليولوجية بل  ل تختفي خ̀`````الل �لأ

تتحوqل. وتعريف �لنو´ �لبيولوجي هو �ل�سكل 

�لòي ينتمي ل¬ كائ̀`````ن حي بولدت¬ من كائن 

Bخ̀`````ر. وبهò� �ملعنى فاإن �ملوت ل ينتمي  حي �

�إىل تعري̀`````ف �حلياة هò�، و�لنو´ يكون خالد�ً 

أو باقي̀`````اً. وعندما يتقلq�ص �لن̀`````و´ �إىل كائن  �

مف̀`````رد و�حد ل Áكن �أن يتكاث̀`````ر فاإن �لنو´ 

ينقر�ص. وعندها ل نتحدç عن حياة �لنو´ 

 Ìب̀`````ل عن تاريخ¬. و�سيكون م̀`````ن �مل�رشو´ �أك

�لق̀`````ول �إن �لن̀`````و´ ي¶هر ث̀`````م يختفي خالل 

نو�´،  �لتطور. فالتطور ي�سبí تاريï تو�يل �لأ

Bليات  Bليات �لتطور فهي � أما � �أي �سريورتها. �

نو�´. �لتمايõ و�لتخ�س�ص يف �لأ

�إن �لتطور وفق �لروؤية �لÈغ�سونية للõمن 

كم̀`````دة بقاء و��ستم̀`````ر�ر (�أي وعي)، هو حياة 

�لنو´، �أي زمن¬ �ل̀`````òي ي�ستمر، (�نبثا¥ د�ئم 

 Ìة وفق تعبري برغ�س̀`````ون). �إن¬ �أك qمن �جل̀`````د

ح̀`````د�ç)، بل هي  م̀`````ن تاريï (مك̀`````وqن من �لأ

ديناميكية تط̀`````رح �ملفهوم �ملادي برمت¬ على 

 .åب�ساط �لت�ساوؤل و�لبح

�سخا�̀`````ص وبينهم عدد  يرف�̀`````ص بع�ص �لأ

من �لعلماء مفه̀`````وم �لتطور، ونقول �إنهم من 

 nÍلق لي�ص ن¶رية و⁄ يÿ�لق«. وÿ�« أن�سار�

هò� �ملفهوم �رت̀`````كاز�ً على حجè علمية. بل 

هو مòهب يقوم على رف�̀`````ص �لتطورية. و⁄ 

تعد له̀`````ò� �ملòهب �سطوة بع̀`````د Xهور فكرة 

أو �لتحويلية منò نهاية �لقرن �ل�ساب™  �لتطور �

ع�رش. وكان �أحد �أهم �لعلماء يف ع�رش√ �لòين 

رف�سو� مفه̀`````وم �لتطور هو ج̀`````ورê كوفيي¬ 

 .Georges Cuvier  (1832  -1769)

وم™ بد�ية �لقرن �حلادي و�لع�رشين ل تõ�ل 

أ  بع�̀`````ص �ملجموعات �ل�سغ̀`````رية ترف�ص مبد�

حيان  �سباب ترتك̀`````õ يف غالب �لأ �لتط̀`````ور، لأ

 èن�سان كنو´ حيو�ين نت على رف�ص روؤي̀`````ة �لإ

ع̀`````ن نو´ �Bخر. لكن بعي̀`````د�ً عن هò√ �لن¶رة 

�ل�سيق̀`````ة، �لت̀`````ي تتاأ�س�ص عل̀`````ى �ÿو± من 

مو�جه̀`````ة �لكت�سافات �جلدي̀`````دة و�مل�ساهمة 
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يف تف�سريه̀`````ا، فاإن �لن¶ري̀`````ات �جلديدة يف 

 Ìليات̀`````¬ تطرح ت�ساوؤلت �أكB �لتطور وتف�سري �

أبو�ب̀`````اً جديدة كل �جلدة  � íا تف�رش، وتفت‡

ن�س̀`````ان �أن ولè عÈه̀`````ا �إىل روؤى  ⁄ ي�سب̀`````ق لالإ

عرفانية تختلف كل �لختال± عن من¶ومات¬ 

�لفكرية �ل�سابقة.

¤h C’G Qƒ£àdG äÉjô¶f

أو  Bليات � �إن ن¶ري̀`````ات �لتط̀`````ور تق̀`````Îح �

أ�سباباً للتطور. و�سن�ستعر�ص هò√ �لن¶ريات  �

فيما يلي تباعاً. 

á«cQÉeÓdG

تع̀`````ود �أول ن¶رية تطوري̀`````ة �إىل لمار∑، 

وهي وليدة فل�سفة مادية وحيوية يف �Bن معاً. 

لقد و�س̀`````™ �سوفاليي¬ دو لم̀`````ار∑ (1744- 

 Jean-Baptiste Lamarck  (1829

ن¶ري̀`````ة تطوري̀`````ة حقيقية ل يوج̀`````د وفقها 

ع�ساء ب�سكل طبيعي  تدرجية، حيå “يل �لأ

نحو �لتعقيد �ملتقدم با�سطر�د، وهكò� توؤدي 

م  sحلاجات �إىل ولدة �أع�ساء جديدة، وت�سم�

 åع�ساء با�ستمر�ر تبعاً ل�ستخد�مها بحي �لأ

تنتق̀`````ل �لتعديالت عليه̀`````ا �إىل �ل�ساللت من 

خ̀`````الل �لتط̀`````ور. و�إن كان ل Áكنن̀`````ا �لتكلم 

ع̀`````ن ن¶رية ور�ثية يف ع�̀`````رش لمار∑، لكن 

كان ثم̀`````ة ن¶ريات تعتÈ مب�رشة بالور�ثة مثل 

 Comte Georges ن¶رية �لتوليد لبوفون

�de Bu (1707-1788). وق̀`````د ط̀`````وqر on

لمار∑ ب�س̀`````كل مو�ز لعمل̀`````¬ يف �لطبيعيات 

فل�سف̀`````ة مادية حيوية وتطوري̀`````ة، فالعلم يف 

ن¶ر√ معرفة لل¶اهر�ت �ملادية، و�حلياة هي 

Bلية تطورية قائمة على �لتعقيد. وبهò� فقد  �

كان لمار∑ م̀`````ن �لòين حاولو� �ÿروê عن 

�لفكر �مليكانيكي �إىل فك̀`````ر �سمي باحليوي، 

 òأ �حلي̀`````وي ⁄ ياأخ ون�س̀`````ري هن̀`````ا �إىل �أن �ملبد�

طابعاً روحاني̀`````اً �إل فيما بعد عندما �سمنت¬ 

بع�ص �جلمعيات �لروحانية يف تعاليمها من 

�أجل مو�فقة مفاهيمها م̀`````™ �لتقدم �لعلمي 

يف �لقرن �لتا�س™ ع�رش. �أما �لالماركية كتيار 

ن¶ري فقد نتج̀`````ت عن تف�سري�ت عديدة بل 

أف̀`````كار معار�سة لبع�̀`````ص �لنقاط �لتي  وعن �

 Cuvier ¬`````̀طرحها لم̀`````ار∑. وكان كوفيي

أ�سد  ف̀`````كار، وكان من � �أول م̀`````ن طرح هò√ �لأ

 Sir (1875 -1797) qمعار�سي̀`````¬، ثم ليي̀`````ل

أ�ستاذ د�روين �لòي  Charles Lyell، وهو �
⁄ يقب̀`````ل �س̀`````وى بع�ص �لنقاط م̀`````ن �لن¶رية 

�لالماركية، وكòل∂ و�ي�سمن (1834- 1914) 

August Weismann �لòي كان م�سوؤولً 
عن �نت�سار �ÿط̀`````اأ �لقاتل �لòي ربط ور�ثة 

(3)
�ل�سفات �ملكت�سبة بالمار∑.

á«æjhQGódG

�نبثق̀`````ت ن¶رية جدي̀`````دة يف �لتطور من 

�أعم̀`````ال �سارل̀`````õ د�روي̀`````ن (1809- 1882) 

و�سمي̀`````ت   Charles Robert Darwin
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بالد�روينية. ود�روين ⁄ يكن فيل�سوفاً بل عا⁄ 

ل عمل¬ ‰وذجاً ن¶رياً يف علم  qطبيعيات �سك

أ منò عام 1835  �لبيولوجي̀`````ا. وكان قد ب̀`````د�

أ�ستاذ√ لييل �لòي  بالنف�سال تدريجي̀`````اً عن �

نو�´ م™  ̀`````م يف درو�س¬ تاأقلم بع�ص �لأ qكان يعل

�لو�سط �لطبيعي و�ختفاء �أخرى، وتل∂ كانت 

نو�´ كانت  فكرة معا�̀`````رشة جديدة، لك̀`````ن �لأ

Bذ�ر  � òت¶̀`````ل عند√ ثابت̀`````ة غري متغ̀`````رية. ومن

لية �لتي  q1837 قب̀`````ل د�روين بالن¶رية �لتحو

ن̀`````و�´ وكاأ�سل  عqÈ عنه̀`````ا كاأ�سل م�سÎ∑ لالأ

م̀`````ر �لòي ⁄ يكن كافياً  للت�سابه̀`````ات بينها، �لأ

طبعاً لبن̀`````اء ن¶رية للتطور، حت̀`````ى و�إن كان 

بع�̀`````ص �ملوؤرخني ي̀`````رى �أن د�روين تو�سل يف 

ذل∂ �لوقت �إىل ن¶رية للتقدم يف �ل�ساللت 

�لتاأقلمي̀`````ة �ملتباعدة. وكان̀`````ت تاأمالت¬ حول 

�̀`````رشوط �نتقال هò√ �لت�سابهات عÈ �لتكاثر، 

أو �لتباعد  م̀`````™ �ل�سماح مبثل هò� �لت�سع̀`````ب �

�لتاأقلمي، �سبابياً جد�ً بحيå ل Áكننا تتب™ 

مر�ح̀`````ل هò� �لتحول. وق̀`````د �رتكõ يف كتاب¬ 

ن̀`````و�´« على ن¶ري̀`````ة ور�ثية تعيد  أ�س̀`````ل �لأ �«

�سياغ̀`````ة ن¶ري̀`````ة قدÁة يف نق̀`````ل �ل�سفات 

�ملكت�سبة من خالل �لتكاثر. 

أم̀`````ا جناح د�روين �لكب̀`````ري فقد جاء من  �

فهم̀`````¬ (نح̀`````و نهاي̀`````ة ت�رشين �لث̀`````اين 1838 

فكار �لتي  Bذ�ر 1839) لبع�ص �لأ ومنت�س̀`````ف �

نكلي̀`````õي روبرت  ل̀`````¬ �لقت�سادي �لإ ألهمها  �

 �omas  (1834  -1766) مالتو�̀`````ص 

 √òكن تلخي�ص هÁو .Robert Malthus
فكار على �لنحو �لتايل:  �لأ

- �ملجموعات �لطبيعي̀`````ة تتو�لد باأعد�د 

كبرية، 

- تع̀`````اين من تغي̀`````ري�ت و–ولت ناجمة 

عن �مل�سادفة (�أي ع�سو�ئية)، 

Bلية  ز وف̀`````ق � nب وتف̀`````رsأنه̀`````ا ترت - كم̀`````ا �

�ل�سطفاء: �أي �ل�سطفاء �لطبيعي. 

 André (4)
أندري¬ بي�سو ووفق موؤلفني مثل �

Pichot فق̀`````د ��ستلهم د�روي̀`````ن ن¶ريت¬ يف 
�لنتخ̀`````اب م̀`````ن روؤي̀`````ة �جتماعي̀`````ة �سيا�سية 

لتو�ن�سند   eugénique وجيني̀`````ة  �لأ تدعى 

 ،Joseph Townsend  (1816  -1739)

م �إ�ساءة flتلفة على تطور  qي يقدò`````̀مر �ل �لأ

فك̀`````رة �لنتخاب �لطبيع̀`````ي يف ‹ال �لعلوم 

ن�ساني̀`````ة: فه̀`````و مفه̀`````وم ن�ساأ ع̀`````ن �لعلوم  �لإ

�لجتماعية وما كان ليلقى مثل هò� �ل�سدى 

�أو هò√ �لتط̀`````ور�ت يف هò√ �لعلوم نف�سها لو 

⁄ ي�ساه̀`````م د�روين يف جعل̀`````¬ ن¶رية تطورية 

�سائع̀`````ة يف �لبيولوجي̀`````ا. ولي�ص م̀`````ن �لنادر 

أو يق̀`````ول �إن �ل�سطفاء  �أن جند م̀`````ن يكتب �

�لطبيع̀`````ي باملعن̀`````ى �لد�روين̀`````ي مكاف̀`````Å ملا 

رن�ست  يع̀`````ر± ب`»�لتكاثر �لتفا�سلي« (وفقاً لإ

 Ernst Walter  (2005  -1904) ماي̀`````ر 

Mayr). ويدل ذل̀`````∂ �إن دل على �سيء على 
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�سعوبة �لتمييõ و�لف�سل بني ن¶رية 

 qون¶رية »�لتغري (ةÁلقد�) س̀`````ب�nلن�

�لطبيعي«.  و»�لنتخاب  �لع�سو�ئي« 

ويرى بع�̀`````ص �ملوؤرخ̀`````ني �أن بع�ص 

�لتعار�س̀`````ات يف ه̀`````ò√ �لتف�سري�ت 

ت �لتيار�ت �لد�روينية  qòهي �لتي غ

 (5)
�لالحقة.

 Alfred Russel ¢S’Gh ójôØdCG

(1913-1823) Wallace

يع̀`````د و�ل�̀`````ص من ب̀`````ني علماء 

�لطبيعيات �لòي̀`````ن دعو� �إىل فكرة 

د�روين.  قب̀`````ل  �لطبيعي  �لنتخاب 

 �òي�ستحق �أن ن�سري �إلي¬ يف ه �òوله

�ل�سيا¥. فقد تلقى د�روين يف عام 

1857 من و�ل�ص �لòي كان ل يõ�ل 

رخبيل �ملالوي  �ساباً مقيم̀`````اً يف �لأ

flطوط̀`````ة لن¶رية �سب̀`````¬ مطابقة 

لن¶ريت̀`````¬ �لتي ⁄ يكن ق̀`````د ن�رشها 

أ�̀`````رش´ يف عام 1858  � �òبع̀`````د. وله

بتق̀`````دË مقالتني ل¬ �إىل �جلمعي̀`````ة �للندنية 

Linnean Society كمقدمة لر�سالة و�ل�ص 
خالل جل�سة �سفهية يف عام 1858. وم™ ذل∂ 

كان ن�ص و�ل�ص يختلف يف عدة نقاط م™ ما 

طرح¬ د�روين. فه̀`````و يعتÈ ب�سكل خا�ص �أن 

أ�سا�سي يف �زدياد  تو�ف̀`````ر �لغò�ء بكÌة عامل �

�لتكاثر ولي�ص �ÿ�سوبة �لطبيعية كما يقول 

د�روي̀`````ن. و�إن كان و�ل�ص يتح̀`````دç بو�سوح 

عن �لنتخ̀`````اب �لطبيعي مبعن̀`````ى �لت�سنيف 

�ملالتو�سي لك̀`````ن �نتخاب̀`````¬ �لطبيعي يختلف 

عم̀`````ا طرح¬ د�روي̀`````ن. وهو يعت̀`````fl √Èتلفاً 

كلياً عن �لنتخ̀`````اب باملفهوم �لد�رويني وهو 

م̀`````ر يقدم �لنتخ̀`````اب �لطبيعي  يف نهاية �لأ

كنتيج̀`````ة لق̀`````وة كونية خارجي̀`````ة. ورمبا كان 

رو�حية �إ�سافة �إىل عناد√  دفا´ و�ل�ص عن �لإ
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فيما يتعل̀`````ق باBليات �لنتخاب �لطبيعي �أحد 

أ�سباب �بتعاد د�روي̀`````ن عن¬. وقد جاء كتاب  �

ن�سان  د�روي̀`````ن �لòي ن�رش√ بعن̀`````و�ن »�أ�سل �لإ

فكار و�ل�ص  و�لنتخاب �جلن�سي« معار�ساً لأ

ن�سان ل Áكن �أن يكون قد تطور فقط  باأن �لإ

أث̀`````ري �لنتخاب �لطبيعي. وعند موت  –ت تا

أو�ئل �لòين –دثو�  د�روين كان و�ل�ص �أحد �

عن �لد�روينية (وو�س™ موؤلفاً بهò� �ل�ساأن يف 

 (6)
ع̀`````ام 1889) كما دعم طروحات و�ي�سمان

 .(1914-1834) August Weismann
غني عن �لقول هنا �إن ن¶رية �ل�سطفاء 

�لطبيع̀`````ي ت�سكلت تدريجي̀`````اً يف فكر د�روين 

وفق نقطتني �ثنتني: فقد �عتÈ �أن �ل�سطفاء 

�لطبيعي ‡اث̀`````ل لال�سطفاء �ل�سنعي �لòي 

يقوم ب¬ �ملõ�رع̀`````ون �أو مربو �ملا�سية، و�نتهى 

�إىل �عتب̀`````ار �أن �لتغ̀`````ري�ت �لع�سو�ئية لي�ست 

تغري�ت حيادية وÁكن �أن تكون مفتاح تقدم 

��سطفائي ب�سيط. 

á«æjhQGódG

�إن م�سطل̀`````í �لد�رويني̀`````ة ل ي�س̀`````ري �إىل 

ن¶ري̀`````ة د�روين، بل �إىل تي̀`````ار من �لن¶ريات 

ت�سكل حول ن¶رية �لتطور و�رتكõ على فكر 

د�روين، وقد “ايõت يف هò� �لتيار مدر�ستان 

رئي�ستان: 

` �ملدر�س̀`````ة �لتي �سكلت ن¶ري̀`````ة �لتطور 

أ�سا�سيتني:  تدريجياً وت�ستمل عل̀`````ى نقطتني �

وىل ثنائية �لتحول �لع�سو�ئي/ و�لنتخاب  �لأ

�لطبيع̀`````ي، و�لثاني̀`````ة ه̀`````ي ثنائي̀`````ة »�لور�ثة 

�مل�ستق̀`````رة/ و�ملكت�س̀`````ب �ملتغ̀`````ري«. وقد عمل 

 qلنقطة �لثانية وهو يعد� √òو�ي�سم̀`````ان على ه

�ملوؤل̀`````ف �لرئي�سي للد�رويني̀`````ة، ولهò� ي�سمي 

كث̀`````ريون �لد�روينية �حلديث̀`````ة بالو�ي�سمانية 

 .weismannisme
خ̀`````الل  م̀`````ن  ترف�̀`````ص  �لد�رويني̀`````ة  �إن 

�لطبيعي  و�لنتخ̀`````اب  للتاأقل̀`````م  �عتماده̀`````ا 

�لتف�س̀`````ري �لفيõيائي �لكيميائ̀`````ي �لالماركي 

لل�سوي̀`````ة �لتاريخي̀`````ة وت�ستبدل̀`````¬ بامل�سادفة 

(وهو طارÇ تاريخي يعار�ص “اماً �لغائية)، 

ويoفÎ�̀`````ص وفق �لد�رويني̀`````ة بالتايل �أن تكون 

�مل�سادفة قادرة على �إنتاê �أي �سيء تقريباً. 

�سا�ص حالياً مثار�ً جلد�لت  وي�سكل ه̀`````ò� �لأ

أ�سا�ص  كبرية كون¬ لي�ص مبنياً ب�سكل �سلب على �

�إب�ستمولوجي. ون�سري من جهة �أخرى �إىل �أن 

�ملعار�سني للن¶ري̀`````ة �لد�روينية ل ينتقدون 

حرى ما  �أعمال د�روي̀`````ن يف �حلقيقة بل بالأ

بعد �لد�روينية. 

كان و�ي�سم̀`````ان هو �ل̀`````òي خلq�ص �لفكر 

�لد�رويني من ور�ثة �ل�سفات �ملكت�سبة ليوؤ�س�ص 

�أول ن¶رية كاملة ومتجان�سة للور�ثة. وهو ما 

ل تõ�ل �لن¶رية �لور�ثية –ف¶¬ حتى �ليوم: 

نقل �لبالزما �ملخ�سبة �لتي ينجم تغريها عن 

خ�س̀`````اب و�لتي تورç ب�سكل جõئي وقابلة  �لإ
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 ±qعام 1885 عر ò`````̀اليا. ومنÿ� للتغري يف

و�ي�سمان �لبالزما �جلنينية و�ل�سبغيات بانياً 

�أول ن¶رية �سبغية للور�ثة بني عامي 1885 

و 1890. 

` من جهة �أخرى هنا∑ �ملدر�سة �ملعروفة 

نغلو �ساك�سونية �لت̀`````ي �أعطت م™ �أعمال  بالأ

 Sir Francis  (1911  -1822) غالت̀`````ون 

Galton م̀`````ا ع̀`````ر± بالقيا�̀`````ص �حلي̀`````وي 
biométrie، ث̀`````م ن�ساأ عنها ما يعر± �ليوم 
بعلم ور�ثة �ل�سعوب �ملوؤ�س�ص على �ل�سطفاء 

�لطبيعي. 

ملاني̀`````ة  أي�س̀`````اً �إىل �ملدر�س̀`````ة �لأ ` ن�س̀`````ري �

 (1919  -1834) هاي̀`````كل  أ�س�سه̀`````ا  � �لت̀`````ي 

 Ernst Heinrich Philipp
August Haeckel. فق̀`````د �خÎ´ مفهوم 
جم̀`````ال« (وهو ما عر± بعد ذل∂ بقانون  »�لإ

أو  فريتõموللرFritzmuller (7): »�لن�سوء �

�لتخلqق يجمل تط̀`````ور �ل�ساللت«، مبعنى �أن 

نو�´  �لتاري̀`````ï �لتطوري ينعك�̀`````ص يف ولدة �لأ

و�لكائنات. 

لقد ‰ا �لتيار �لد�رويني لي�سكل ‰وذجاً 

paradigme ع̀`````اد �إىل �ملج̀`````ال �لثق̀`````ايف 
و�لجتماع̀`````ي حيå ولد مفه̀`````وم �لنتخاب 

�لطبيع̀`````ي. ول يõ�ل ه̀`````ò� �لتيار هو �ل�سائد 

أن¬ كانت لهò� �لتيار تفرعات¬  حالياً. ول �س∂ �

 (8)
�لفل�سفية.

á«Ø«dCÉàdG Qƒ£àdG ájô¶f

�سادت من̀`````ò منت�سف �لق̀`````رن �لع�رشين 

ن¶ري̀`````ة �لتط̀`````ور �لتاأليفية كن¶ري̀`````ة �ساملة 

يقبله̀`````ا �لعلماء جميع̀`````اً. ويف �حلقيقة فاإن 

ه̀`````ò√ �لن¶رية ل ت̀`````õ�ل ت�سهد حت̀`````ى �ليوم 

تعدياًل د�ئماً، مثله̀`````ا مثل �لن¶رية �ÿلوية، 

نها تعمل يف �لو�ق̀`````™ على دمè �لد�روينية  لأ

(�جلديدة) م̀`````™ �ملعطيات �لور�ثية. وت�ستمل 

Bلية تغريq �أو –ول �أو تطور  هò√ �لن¶رية على �

هي �لطفر�ت �لور�ثية �لتي تتم �عتماد�ً على 

�مل�سادفة �ملرتكõة عل̀`````ى وجود �أعد�د كبرية 

Bلية �لÎتيب  من �لكائنات يف �لن̀`````و´، وعلى �

�أي �لنتخاب �لطبيعي. 

 √òيف ه õأو �لتماي ي�س̀`````كل �لتخ�س�̀`````ص �

�لن¶ري̀`````ة نقط̀`````ة �رت̀`````كاز. فهو ي�س̀`````ري �إىل 

أنو�´  ل � tلي̀`````ات ت�سكB أو � أو �أ‰اط � �س̀`````ريور�ت �

جديدة. ولهò� فاإننا ل ن�ستطي™ فهم �لتطور 

ليات. وبالن�سبة لكثريين  Bل� √òمن دون فهم ه

أتبا´ �لد�روينية �جلديدة فاإن �لتخ�س�ص  من �

أ بعõلm قابل للتكاثر ي�سمí بتطور ‹مل  يبد�

أو نو´ ما)  مورثات �سعب ما �أو ‹موعة ما (�

م̀`````ن دون تبادل ور�ثي م™ ‹موعات ‹اورة 

من �لن̀`````و´ نف�س̀`````¬، وبالت̀`````ايل �حلفا® على 

ل �ل�سبب �لرئي�سي  qي ي�سكòد �لور�ثي �ل qلتعد�

 √òنو�´. و�رشع̀`````ان ما �سهدت ه د �لأ qيف تع̀`````د

�لن¶ري̀`````ة تفرعات �أو حت̀`````ى ولدة ن¶ريات 

�أخرى معدلة عنها.
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�ق̀`````Îح يف �ل�سبعينيات كل م̀`````ن �ستيفن 

 Stephen Jay (2002 -1941) جي غولد

 Niles(-1943) êإل̀`````درد� õ`````̀ونيل Gould
 Steven (-1941) و�ستانل̀`````ي  Eldredge
باليونتولوجي̀`````ون  وه̀`````م   ،M. Stanley
�أمري̀`````كان، ‰وذجاً جدي̀`````د�ً لن¶رية �لتطور 

�سم̀`````ي »�لتو�زن̀`````ات �ملتقطع̀`````ة«، ووفق¬ فاإن 

أنو�´ جدي̀`````دة هو Xاهرة �رشيعة على  Xهور �

مدى �لõمن �جليولوجي، تتبعها فÎ�ت طويلة 

�س̀`````كال. يجري �حلديå هنا  من ��ستقر�ر �لأ

عن تطور متقط™ غ̀`````ري م�ستمر �أو متفر´ �أو 

مت�سعب، مقاب̀`````ل �لنموذê �لتدرجي �ل�سابق. 

وكان ه̀`````ò� �لنم̀`````وذê ي�سم̀`````í باجلم̀`````™ بني 

مر  �لعاملني �جلهاري و�مليك̀`````روي للتطور �لأ

�ل̀`````òي كان يق�سم علماء �لور�ثة �إىل فريقني. 

�∑ �أ�سبح̀`````ت �لن¶رية �لتاأليفية للتطور  qòوم

تف�سل �حلديå عن تطور مت�سعب. 

…OÉ«◊G Qƒ£àdG ájô¶f

وهي ن¶رية تكون �لطفر�ت وفقها حيادية 

Œا√ �لنتخاب �لطبيعي. فهي ل –�سل من 

أو م̀`````ن خالل عدم وجود ميõة.  خالل ميõة �

فالنتخاب �لطبيعي يقوم بحò± �لطفر�ت 

 ±òيكون �ل�ستمر�ر �أو ح åرشر�ً، حي� Ìك �لأ

�أحد �لتغري�ت �ملورثية �أمر�ً ع�سو�ئياً. فالبيÄة 

ل تغري من تو�تر �لطفر�ت. 

جنمت ع̀`````ن �لن¶ري̀`````ة �لتاأليفية تيار�ت 

معار�س̀`````ة لها. لكن من �ل�سعوبة مبكان تتب™ 

كل �لتيار�ت و�لت�سعبات لهò√ �لتيار�ت �أكانت 

معار�سة �أو متفرعة عن �لن¶رية �لتاأليفية. 

�سا�سية من “ييõ فرو´  وتتاأتى �ل�سعوب̀`````ة �لأ

ع̀`````ن �لور�ث̀`````ة عن flتل̀`````ف ف̀`````رو´ وتيار�ت 

�لن¶رية �لتطوري̀`````ة. فالتطور يف �لنهاية هو 

مفهوم جام™ للعل̀`````وم، وقد �ندرجت ن¶ريت¬ 

يف flتل̀`````ف حقول تط̀`````ور �لبيولوجيا، �إذ� ⁄ 

أي�ساً. ون�سري  نق̀`````ل و�لفيõياء و�لريا�سي̀`````ات �

يف �لبد�ية �إىل طر¥ جديدة –اول �أن ت�س™ 

 åب�ستمولوجي̀`````ا �ملعرفية يف مقدمة �لبح �لإ

�لعلمي عن ن¶رية تطورية. 

يرى ع̀`````دد م̀`````ن �ملفكري̀`````ن �أن �لن¶رية 

�لتطورية �أ�سبحت �سب¬ قيد بعد –ولها من 

ن¶رية جدي̀`````دة �إىل ن¶رية ر�سمية، وبعد �أن 

�أ�سبحت ‰وذجاً، بحيå “ن™ �أي تفكري خال¥ 

. ويرى عا⁄ �لبيولوجيا �لكبري كونر�د 
(9)

جديد

 Conrad Hal (1975 -1905) ودينغتون

Waddington  �أن �ل�سطف̀`````اء �لطبيعي 
بعد �أن كان فر�سية –تاê �إىل �إثبات Œريبي 

قد –ول �إىل ن¶ري̀`````ة مطنبة يف �أمثلتها من 

دون �لو�سول فعلي̀`````اً �إىل �إمكانية �للجوء �إىل 

ليات �لتجريبية. ويقول  Bطر¥ �أخرى لفهم �ل

 Sir Karl  (1994  -1902) بوب̀`````ر  كارل 

Raimund Popper وه̀`````و �إب�ستمولوجي 



Qƒ£àdG ‘ äÉjô¶ædG çóMCG

2062011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

ذ�ئ™ �ل�سيت: »�إن ن¶رية �لنتخاب �لطبيعي 

لي�س̀`````ت ن¶رية علمية Áك̀`````ن و�سعها مو�س™ 

 èحرى برنام �لختبار و�لÈهان، بل هي بالأ

بح̀`````å ميتافيõيائي« لكن¬ ي�سي̀`````ف لحقاً: 

»لكن عل̀`````ى �لرغم من ذل∂ فاإنها تنري ب�سكل 

بحاç �لدقيقة و�لعملية«.  و��س™ �لأ

Bتية من  من جهة �أخرى هن̀`````ا∑ �أ�سو�ت �

عا⁄ �لبيولوجيا �جلõيÄية تقول �إن عا⁄ �لور�ثة 

أق̀`````ل فاأقل د�روينية. ووفق  � íية ي�سبÄيõجل�

هوؤلء فاإن �إمكاني̀`````ة ��ستمر�ر ن¶رية علمية 

أبد�ً. وثمة كما  غري د�روينية للتطور ⁄ يطرح �

يقولون �سم̀`````ن ن¶ريات علمية حديثة تتعلق 

باأ�س̀`````ول �حلياة ما يفتí �لباب �أمام ن¶ريات 

Bليات �لتطور  تطورية غري �أورثوذك�سية تطرح �

ب�سكل flتلف “اماً عما نعهد√ يف �لد�روينية. 

فقد �نتقلنا م̀`````ن �ÿارطة �ملورثية �مل�ستقرة 

�لتي تخ�س™ لتغري�ت حملية تعود للم�سادفة 

وحده̀`````ا، م™ ن�سبة من �لطفر�ت �لثابتة، �إىل 

خارطة مورثي̀`````ة �سائلة �أو مرنة، هي خارطة 

 ،Çتي �لطار�òعلى �إعادة �لنت¶ام �ل õ`````̀ترتك

 êبن�س̀`````ب كبرية وموجهة، و�لق̀`````ادرة على �إنتا

بنى وXيفي̀`````ة جديدة. ولهò� ي̀`````رى �لعلماء 

�أن �حل̀`````و�ر�ت و�لنقا�سات ح̀`````ول �لد�روينية 

 íخ�سوب̀`````ة �إذ� ما فت Ìجلدي̀`````دة �ستكون �أك�

 êجي̀`````ال �لقادمة لطرح ‰اذ �لب̀`````اب �أمام �لأ

Bليات¬.  جديدة يف مفهوم �لتطور و�

�سارة �إىل  ط̀`````ار ل بد م̀`````ن �لإ يف هò� �لإ

عمال �لت̀`````ي جرت على م�ست̀`````وى �ÿلية  �لأ

و�لت̀`````ي �سكلت يف �لثمانينيات �إ�ساء�ت هامة 

على م̀`````ا عر± ب̀``````: »�لور�ثة ف̀`````و¥ �ملورثية 

 íمل�سطل� �òوي�س̀`````ري ه ..»épigénétique
�إىل �سريورة يتم فيها تعديل �ملوروç �لور�ثي 

أو �إعادة ت�سكيل  ÿلية ما بو�ساطة Œميعات �

أو م̀`````ن �لغ�ساء  لعنا�̀`````رش من د�خ̀`````ل �ÿلية �

وفقاً لأ‰اط غريبة عن قو�نني علم �لور�ثة 

 íأخ̀`````رى ي�سري م�سطل �لتقليدي̀`````ة. وبعبارة �

�لور�ثة �لعليا �إىل كل ما ين¶م وي�سبط تعبري 

مر هنا بنقل �ل�سمات بني  �ملورثات. ويتعلق �لأ

م و�ÿلية �لوليدة و�لتي ل تتعلق  �ÿلي̀`````ة �لأ

بالختالفات يف متو�ليات �ل`DNA، ومثال 

ذل∂ م¶هر تعبري �ملورثات (�لتي تكون ن�سطة 

�أو غري ن�سطة يف ‰ط معطى من �ÿاليا). 

�إن �لور�ثة ما ف̀`````و¥ �ملورثية م�سوؤولة بالتايل 

أن¬، عندما تنق�سم �إحدى خاليانا  ع̀`````ن و�ق™ �

�لكبدي̀`````ة فاإنها تعطي خالي̀`````ا كبدية �أخرى، 

وعندما تنق�سم �إحدى خالي̀`````ا �لب�رشة فاإنها 

تعطي خاليا ب�̀`````رشة �أخرى، هò� على �لرغم 

أو  أو �لب�رشة � أن¬ لكافة خالي̀`````ا �لكب̀`````د � م̀`````ن �

غريها �حلم�ص �لريبي �لنووي نف�س¬. 

لي̀`````ات �ملعروف̀`````ة جي̀`````د�ً يف ‹ال  Bإن �ل�

�لور�ث̀`````ة ما بع̀`````د �ملورثي̀`````ة هي تل̀`````∂ �لتي 

توؤم̀`````ن �نتقال م¶هر تعب̀`````ري �ملورثات، وذل∂ 
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حت̀`````ى بعد �ختفاء �ملحر�س̀`````ات �لتي و�سعت 

هò√ �ملورث̀`````ات يف �أماكنها منò فÎة طويلة. 

ليات �لبيوكيميائي هو ب�سكل  Bل� √òأ�سا�ص ه و�

رئي�س̀`````ي �لعالقة م™ �حلم�ص �لريبي �لنووي 

يف �جلõيÄ̀`````ات ويف �ملجموع̀`````ات �لكيميائية 

فß وتoن�سï خالل  o– ا�سة، وهي �سالتÿ�

�لنق�سام �ÿلوي. 

أن¬ عند �ملتع�سيات متعددة  ومن �ملده�ص �

حيان نقل �لتغري�ت  �ÿاليا يتم يف بع�ص �لأ

ما بعد �ملورثية بو�ساطة خاليا جن�سية ت�سكل 

�جليل �لتايل. وبالتايل ف̀`````اإن نتيجة �لقابلية 

�لور�ثي̀`````ة وفق �لور�ثة �لعلي̀`````ا هي �أن خاليا 

�أو متع�سي̀`````ات له̀`````ا حمو�̀`````ص ريبي̀`````ة نووية 

متطابقة و–يا يف �رشوط مت�سابهة Áكن م™ 

ذل∂ �أن يك̀`````ون لها �سمات �سكالنية و�سلوكية 

ور�ثية flتلفة. وتنتè �لختالفات بينها من 

�ختالفات يف تاريï ‰و �أ�سالفها. 

كان هò� �لكت�سا± يتناق�ص م™ ح�رشية 

تاأثري �ملورث̀`````ات و�مل�سادفة �لتي تد�ف™ عنها 

�لن¶رية �لتاأليفية للتطور. فالتغري�ت �ملورثية 

 èهي بالتعريف ل تنت åلعليا �لقابلة للتوري�

عن –ولت للحم�ص �لريبي �لنووي. وتبني 

 èأنها وفق̀`````اً للحالة نتائ بر�ه̀`````ني Œريبي̀`````ة �

للم�سادفة �أو ملحر�سات حمددة “اماً. 

كÌ �سحر�ً على �لتحول  مثلة �لأ �إن �أحد �لأ

على يتعلق ب�سكل �إحدى �لõهور.  �لور�ثي �لأ

فمنò قرنني ون�سف �لقرن و�سف عا⁄ �لنبات 

 Carl (1778 -1707) ¬ل�سويدي كارل ليني�

von Linné �إح̀`````دى �لطف̀`````ر�ت �مل�ستقرة 
 liniria أو �لكتانية �لعامة لõهرة �حلباحب �

vulgaris. وكانت بنية �لõهرة flتلفة جد�ً 
أن¬ �سنفها  عن بنية �حلباحب �لعادية �إىل حد �

يف ن̀`````و´ جديد �سم̀`````ا√ peloria، م�ستخدماً 

�لت̀`````ي تعن̀`````ي »�لوح�ص«.  �لكلم̀`````ة �ليونانية 

ويف �لق̀`````رن �لع�رشين كان م̀`````ن �لطبيعي �أن 

ي¶ن علماء �لور�ث̀`````ة �أن طفرة مورثية كانت 

�مل�سوؤولة عن �سكل �لبلوريا. وم™ ذل∂ عندما 

ق̀`````ارن �لعلم̀`````اء متو�ليتي �حلم�̀`````ص �لريبي 

�لنووي للحباحب �لعادية وللبلوريا ⁄ يجدو� 

�أي �خت̀`````ال±. باملقابل، كان ثمة مورثة هامة 

جد�ً غري مفعلة عند �لبلوريا، وتبني �أن عدم 

أن¬ كان  �لتفعي̀`````ل هò� كان قاباًل للتوريå �أي �

ور�ثياً. وبالتايل فاإن بلوريا ليني¬ ⁄ تكن نوعاً 

جدي̀`````د�ً ول نتيجة طفرة. فاأ�سلها يرج™ �إىل 

–̀`````ول مورثي �أعلى قاب̀`````ل للتوريå، وهو ما 

أو �لطفرة �لعليا«  عل̀`````ى � �سم̀`````ي ب`»�لتحول �لأ

épimutation. ونح̀`````ن ل نع̀`````ر± ما هو 
أو �أطلق هò� �لتحول  �حلدç �لòي حر�̀`````ص �

حد  أم �ل�ستجابة لأ أكانت �مل�سادفة � على، � �لأ

�ملحر�س̀`````ات، كاأن يكون �سغطاً حملياً د�ئماً. 

لكننا ن�ستنت̀`````è �أن �نتقال¬ من جيل �إىل جيل 

 .çحلد� �òليتطلب تكر�ر ه
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أخ̀`````ري�ً �إىل �Œا√ �أ�سب̀`````í يعر±  ن�س̀`````ري �

يف̀`````و- ديفو وه̀`````ي ن¶ري̀`````ة تاأليفية بني  بالإ

�لبيولوجيا �لتطورية وبيولوجيا �لنمو. وتعود 

�إىل عام 2000 م™ �إن�ساء ق�سم لبيولوجيا �لنمو 

مريكية للبيولوجيا  �لتطورية يف �جلمعية �لأ

�لتكاملية و�ملقارنة SICB. –اول �لن¶رية 

�أن تك̀`````ون على طر± نقي�ص م̀`````ن �لن¶رية 

 òلتاأليفية، ووفقها ف̀`````اإن ثمة مقاربة ⁄ توؤخ�

بعني �لعتبار من قبل �لتطوريني �لتاأليفيني 

�لòين كانو� يعتÈون �أن عمل �ملورثات خالل 

ل ل يتعلق باBليات �لتطور. وبòل∂ فهم  qلت�سك�

 .
(10)

يعار�سون مقاربة ‰طية لن¶رية �لتطور

وم™ ذل∂ فاإن هò� �لر�أي لي�ص �سائد�ً “اماً، 

وهن̀`````ا∑ �Œ̀`````ا√ تاأليفي بني ع̀`````دد كبري من 

�لعلماء لو�س̀`````™ ت�سور يجم™ ب̀`````ني �لن¶رية 

بح̀`````اç �حلديث̀`````ة يف ‹̀`````ال  �لتاأليفي̀`````ة و�لأ

�لبيولوجية �لور�ثية. 

 ¿ô```≤dG  äÉ```jGóH  ‘  Ió```jóL  äÉ```jô¶f

øjöû©dGh …OÉ◊G

م™ بد�ية �لقرن �حلادي و�لع�رشين Xهرت 

�أفكار جدي̀`````دة كثرية على خلفية لقاء �لعلوم 

فكار �جلديدة �لت̀`````ي ن�رشت يف ‹الت  و�لأ

�لفيõياء و�لريا�سيات و�لبيولوجيا �جلõيÄية. 

ون�سري ب�س̀`````كل خا�ص �إىل ن¶ري̀`````ة �لتغري�ت 

أو �مل�رشوطة، و�إىل ن¶ريات �لنت¶ام  دة � qملحد�

أب̀`````رز �لعاملني يف هò� �ملجال  �لò�تي. ومن �

نòكر بيري ب̀`````ول غر��سي̀`````¬ (1895- 1985) 

Pierre-Paul Grassé �ل̀`````òي يوؤك̀`````د �أن 
 
(11)

�لتطور �حلديå يتحدد بتخ�سي�ص �لنو´

أنو�´  spéciation. و�لتخ�سي�ص هو ت�سكل �
أن̀`````و�´ �سابقة، من خالل  جدي̀`````دة �بتد�ء من �

أو »�لتÈعم« �لتي تعطي  عملية »�لت�سع̀`````ب« �

نو�´  �أعد�د�ً قادرة على توفري فر�سة ن�سوء �لأ

�جلديدة. وهو م̀`````ا فتí �لباب �أمام ن¶ريات 

�سميت مبا بعد �لتاأليفية. 

á≤FÉØdG á«Ø«dCÉàdG ájô¶ædG

ت�سكل �لن¶رية �ملعروف̀`````ة �ليوم مبا بعد 

أو ن¶ري̀`````ة �لتنوع̀`````ات  �لن¶ري̀`````ة �لتاأليفي̀`````ة �

و�لتغ̀`````ري�ت �ملحددة م̀`````ا يع̀`````ر± بالن¶رية 

أو ما بعد �لد�روينية. وهي  �لتاأليفية �لفائقة �

تاأخò بعني �لعتبار �لال–ديدية و�لنبثاقية، 

لكنها تعتÈ د�ئم̀`````اً �أن �ÿارطة �ملورثية هي 

�ل�سوي̀`````ة �لعليا لفهم �لكائن �حلي، حتى و�إن 

�أ�سيف م�ستوى �أعلى ل�سبط عملها �أو فهمها. 

وهك̀`````ò� فاإن �لتطور وفق ه̀`````ò√ �لن¶رية هو 

تاريï هò√ �ل�سب̀`````كات من �ÿر�ئط �ملورثية 

وما فو¥ �ملورثي̀`````ة، وكل م�ستوى من �لتن¶يم 

بالن�سبة للكائن �حل̀`````ي ي�سهد بالتايل �نبثا¥ 

ة (�سبكات تفاعل) تعرq± �لكائن  qبنى م�ستقر

�حلي وهي يف �لوق̀`````ت نف�س¬ تكون يف حالة 

تطور م�سÎ∑ ود�ئم م™ �لو�سط �لطبيعي. 

ن  Bلن¶رية قي̀`````د �لت�سكل �ل� √ò`````̀وتعد ه
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أنها ن¶رية للكائن �حلي  ويعتÈها �أ�سحابها �

�أكÌ منها ن¶رية للتطور فقط، وترتكõ على 

�ملعطي̀`````ات �لأحدç يف علم �لور�ثة، حيå ل 

يولد �لعمل �ملنت¶̀`````م للكائن �حلي من تتايل 

�سب̀`````اب ب̀`````ل ينجم عن تو�ف̀`````ق للتحديدية  �لأ

و�لال–ديدية. �إن �ملعرفة �لكاملة للخارطة 

�ملورثية ⁄ تعد وفق هò√ �لن¶رية تعتÈ كافية 

 �òمن �أجل فه̀`````م �لكائن �حل̀`````ي. و�سمن ه

�ملن¶ور، فاإن �لتط̀`````ور ي¶ل عبارة عن تطور 

�سغائري يف ع̀`````ا⁄ �ملورثات د�خل �لنو´. �أما 

أو �لتطور  فيما يتعل̀`````ق بالتخ�سي�ص �لنوعي �

أو ما بات يعر± بالتطور �لكبري  نو�´ (� بني �لأ

لي̀`````ات ت¶ل  Bف̀`````اإن �ل ،(mégaévolution
مثار�ً للنقا�ص يف قلب �لن¶رية نف�سها. ويعاد 

هن̀`````ا ��ستخد�م علم مورث̀`````ات �ل�سعوب �لòي 

كان قد �سب̀`````ق ودمè يف �لن¶ري̀`````ة �لتاأليفية 

�لقدÁة. 

تعود ه̀`````ò√ �لت�سمية �جلدي̀`````دة: »ن¶رية 

�لتنوع̀`````ات �ملح̀`````ددة« �إىل دني�̀`````ص دوب̀`````ول 

Denis Duboule (-1955) يف مد�خلت¬ 

�لت̀`````ي قدمها �أمام �أكادÁية �لعلوم يف باري�ص 

يف 30 حõير�ن 2009. وهو يقول �إننا ن�سهد 

�إع̀`````ادة تاأطري ملفه̀`````وم �لنتخ̀`````اب �لطبيعي 

م̀`````ر �لòي ي�سكل �لنقطة  نحو �لتنويعات، �لأ

�ملركõي̀`````ة يف ن¶رية �لتط̀`````ور �جلديدة. وهو 

يقابل ب̀`````ني تكر�ر �ل¶اه̀`````ر�ت يف �لنمو م™ 

�جلانب �ÿطي وغ̀`````ري �لتجريبي ل¶اهر�ت 

�لتطور. وه̀`````و متفائل ج̀`````د�ً يف �إمكانية �أن 

ي�ستطي̀`````™ �لتطوريون �إدر�ê ه̀`````ò√ �ملعطيات 

�جلدي̀`````دة لعل̀`````م �لور�ثة �سم̀`````ن م�رشوعهم 

لن¶رية تطورية جديدة. 

ويف �حلقيق̀`````ة، يعت̀`````È رو�د ه̀`````ò� �لتيار 

أنف�سهم من �لد�روينيني. وهم حمقون يف ذل∂  �

 íل يتعلق ب�سكل و��س�õمر ل ي من ناحية. فالأ

بطروح̀`````ات »د�روينية« نا�سÄ̀`````ة عن �ملدر�سة 

ملانية و��ستnعادتها �ملدر�سة �لتاأليفية، فيما  �لأ

يخ�̀`````ص �لدور �ملعط̀`````ى للم�سادف̀`````ة ك�سبب 

للتنو´، �أو حتى لالنبثاقية (هò� على �لرغم 

م̀`````ن عدم وجود ن¶رية تن̀`````وq´ يف �لد�روينية 

�سوى �لتن̀`````و´ �لور�ثي بالتكاث̀`````ر �لتفا�سلي، 

مر يتعلق بالت̀`````ايل بتحول للو�ي�سمانية).  فالأ

وم̀`````ن ناحية �أخرى فه̀`````م غري حمقني عندما 

مر بالنتخاب �لطبيعي �لòي ⁄ يعد  يتعلق �لأ

هنا د�روينياً، مبعنى �لن¶رية �لتاأليفية �لتي 

تعد ��ستمر�ر�ً وتو�سعة للمدر�سة �لو�ي�سمانية 

أك̀`````Ì قرباً من  ملاني̀`````ة، لكن رمبا كنا هنا � �لأ

فكر د�روي̀`````ن نف�س¬. فالنتخ̀`````اب �لطبيعي 

⁄ يع̀`````د ق̀`````وة خارجية �ملن�س̀`````اأ. و�لقيود �لتي 

أو ��سطفائية  تو�سف هن̀`````ا باأنها �نتخابي̀`````ة �

و�ملوؤثرة عل̀`````ى كل م�ستوى من تن¶يم �لكائن 

�حلي هي قيود د�خلي̀`````ة بو�سوح وبنيوية و⁄ 

 √òملتع�سية (حت̀`````ى و�إن كانت ه� êتع̀`````د خار
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�لقوى �ÿارجية موج̀`````ودة وÁكن �أن تلعب 

 íدور�ً يف تطور �ملتع�سية). فالنتخاب ي�سب

تط̀`````ور�ً م�سÎكاً coévolution، وÁكن �أن 

adaptation. ومن �ملوؤ�سف  ن�سمي¬ تاأقلماً 

 íأن �لعلماء م�سط̀`````رون ل�ستخد�م م�سطل�

 épigénétique ل�سبط �لور�ثي �لفائ̀`````ق�

ليات �ملوؤث̀`````رة على م�ستوى  Bبالن�سب̀`````ة لكل �ل

Bخ̀`````ر غري �مل�ست̀`````وى �جلõيÄي. وه̀`````ò� يعني  �

أو �لتن¶يم على  تقلي�سه̀`````ا �إىل دور �ل�سبط �

أ�سا�سياً. ويف  �مل�ست̀`````وى �لور�ثي �لòي ي¶̀`````ل �

 èلتخلي عن فكرة برنام� íطار ي�سب هò� �لإ

 Ìفاأك Ìحمدد مورثي̀`````اً �أو غري حمدد �أمر�ً �أك

�سعوبة. 

Áكنن̀`````ا �لق̀`````ول �إن ه̀`````ò√ �لن¶رية هي 

ن¶ري̀`````ة ما بع̀`````د د�روينية رغم ع̀`````دم �سيو´ 

ه̀`````ò� �مل�سطل̀`````í بعد يف �ملق̀`````الت �لعلمية. 

عالم �ملب�س̀`````ط �أو حتى �لعلمي  وجن̀`````د يف �لإ

�أحياناً ��ستخ̀`````د�م م�سطلحات مثل �لن¶رية 

أو �لالد�رويني̀`````ة، �أو حتى  غري �لتحديدي̀`````ة �

أو�س̀`````اكا لديناميكا �لبنى«  ن¶رية »‹موعة �

أك̀`````Ì يف �إطار �لبيولوجيا  وهي ت�سمية تاأتي �

�لن¶رية. 

á«æjhQGódG ó©H Ée ∞jô©J

كÌ �سيوعاً �ليوم ملا بعد  يقدم �لتعريف �لأ

�لد�روينية وفق �لنق̀`````اط �لتالية مقارنة م™ 

�لد�روينية �جلديدة: 

- �إن �ل�س̀`````ريورة �لرئي�سي̀`````ة مل̀`````ا ما بعد 

�لد�رويني̀`````ة تقوم عل̀`````ى �لتكاف̀`````ل و�لتو�فق 

(حت̀`````ى و�إن كان Áك̀`````ن للمناف�سة �أن تتدخل 

فيم̀`````ا بع̀`````د)، يف ح̀`````ني �أن �ملناف�س̀`````ة ه̀`````ي 

�حلال̀`````ة �لرئي�سية لتف�سري �س̀`````ريورة �لتطور 

يف �لد�روينية �جلدي̀`````دة (و�لتي ينبثق منها 

�أحياناً �لتكافل). 

- �إن �لعن�̀`````رش �لتط̀`````وري �لرئي�س̀`````ي يف 

�لد�رويني̀`````ة �جلدي̀`````دة ه̀`````و �لطف̀`````رة على 

 ADN م�ست̀`````وى �حلم�ص �لريب̀`````ي �لنووي

أو �ملختلط) يف �ملجموعة  وتوزي™ �ملتح̀`````وuل (�

م̀`````ر بالن�سبة ملا  فر�د، يف حني �أن �لأ م̀`````ن �لأ

أو تغري يف  بع̀`````د �لد�رويني̀`````ة يتعلق بتح̀`````ول �

 changement كرة �ملورثية�òستخد�م �ل��

تثبي̀`````ت  يلي̀`````¬ لحق̀`````اً   ontogénétique
عر�س̀`````ي �أو ع�سو�ئ̀`````ي (�أي بامل�سادف̀`````ة) يف 

�لò�ك̀`````رة �ملورثي̀`````ة (Áكن تلخي�س̀`````¬ بعبارة 

»ن�سيان ما ل ينف™«). 

- �إن م̀`````ا يقوم بالختي̀`````ار يف �لد�روينية 

�جلدي̀`````دة ه̀`````و �لو�سط �لبيÄ̀`````ي، يف حني �أن 

�ملتع�سي̀`````ة نف�سها هي �لتي تخت̀`````ار بالن�سبة 

ملا بع̀`````د �لد�روينية (ويعدq ذل̀`````∂ ت�سكيكاً يف 

�لنتخاب �لطبيعي). 

 ADN إن �حلم�̀`````ص �لريب̀`````ي �لنووي� -

بالن�سب̀`````ة لعلماء �لد�رويني̀`````ة �جلديدة (كما 

و�لبيÄ̀`````ة) ه̀`````و �ل�سبب �لتحدي̀`````دي لكل بنية 
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وبالت̀`````ايل ل�سلو∑ �ملتع�سي̀`````ة، يف حني �أن �ل` 

ADN بالن�سبة ملا بع̀`````د �لد�روينية هو مثل 
مكنõ مفرد�ت thesaurus، �أو مثل مفردة 

ت�ستمد منها �ملتع�سي̀`````ة �لعنا�رش �ل�رشورية 

لها. 

- �إن �ل̀`````دور �لرئي�س̀`````ي للتكاثر �جلن�سي 

بالن�سبة للد�روينية �جلديدة هو �إنتاê كائنات 

نتاê �جلن�سي  مورثية جديدة، يف حني �أن �لإ

أي�ساً: �أولً  بالن�سبة ملا بعد �لد�روينية يوؤ�س�ص �

نو�´، وثانياً ن�سي̀`````ان ما ل ينف™، �أي  خل̀`````ق �لأ

�إنتاê �لò�كرة �ملورثية �لديناميكية. 

وعموم̀`````اً، ف̀`````اإن �لد�رويني̀`````ة �جلدي̀`````دة 

Áك̀`````ن �أن تoعتÈ مثل حالة خا�سة من ما بعد 

 
(12)

�لد�روينية.

ويف �إط̀`````ار م̀`````ا بع̀`````د �لد�رويني̀`````ة جند 

أف̀`````كار�ً جدي̀`````دة وحماولت ج̀`````ادة لتطبيق  �

م̀`````ا و�سل �إلي̀`````¬ �لعلم يف ‹̀`````الت �لفيõياء 

و�لريا�سي̀`````ات و�لبيولوجيا وغريها يف ‹ال 

 èسمولية وتو�فقاً م™ �ملناه� Ìبناء ن¶رية �أك

طار جند عا⁄  �لعلمية �حلديثة. ويف هò� �لإ

 Jean-Jacques كوبي̀`````∂  مث̀`````ل  بيولوجيا 

Kupiec، وه̀`````و من تيار ما بعد �لد�روينية، 
ي�سف نف�س¬ م̀`````™ ن¶ريت̀`````¬ �لحتمالية باأن¬ 

 íرج د�روين̀`````ي يف �لنهاي̀`````ة، وذل∂ عل̀`````ى �لأ

لك̀`````ي يقل�ص �ل�رشñ �لòي تف�سí عن¬ روؤيت¬، 

أن¬ يلجاأ �إىل �لنتخ̀`````اب �لطبيعي �إ‰ا  ذل̀`````∂ �

 íأو يف�س � qيف �سيغت¬ �جلدي̀`````دة دون �أن يقر

أم̀`````ا بالن�سبة للم�سادفة،  عن ذل∂ �رش�حة. �

فاإن¬ يق̀`````ف يف �سف �لد�رويني̀`````ة �لالدينية، 

أو �أي�ساً يف  أكان م̀`````™ �لعلماني̀`````ة �حلديث̀`````ة � �

Áان يف �ملجال  جان̀`````ب �لò�تية �لتي ت�س™ �لإ

�ÿا�ص �لò�ت̀`````ي. وهò� ما يعلن¬ �رش�حة يف 

عنو�ن كتاب̀`````¬ �لòي و�سع¬ م™ زميل¬ �سونيغو 

ل̀`````¬ ول �ملورث̀`````ة«.  Pierre Sonigo »ل �لإ
أ  ويريد �أن يقول بòل∂ �إن �مل�سادفة هي �ملبد�

ن̀`````و�´. وهكò� فاإن ما  �سا�سي يف تطور �لأ �لأ

بعد �لد�روينية ل ترف�ص �مل�سادفة بل على 

�س�ص �لتي تبنى  أح̀`````د �لأ �لعك�ص Œعل منها �

عليها �لن¶رية �مل�ستقبلية. وÁكننا �لقول �إن¬ 

ل يوج̀`````د �رشñ بني �لن¶ري̀`````ة �لتاأليفية �لتي 

تعود �إىل نحو ع�رشين �سنة و�لن¶رية �ل�سائدة 

 íرج أو �لن¶رية �لتي �ست�سود على �لأ حالي̀`````اً �

يف �مل�ستقبل �لقريب، �أي ما بعد �لد�روينية. 

�إن �لتخلي عن �لتحديدية هو �لòي قاد �إىل 

�لنتخاب �لطبيعي (مبفهوم¬ �لقدË). ومن 

�ملمك̀`````ن �أن يقود �لتخلي يوم̀`````اً، رمبا خالل 

ن�سف قرن مقب̀`````ل، عن مفهوم �مل�سادفة يف 

قلب �لتف�سري �لعلم̀`````ي �إىل من¶ور جديد يف 

�لن¶رية �لتطورية. 

»◊G øFÉµdG Qƒ£Jh »JGòdG ΩÉ¶àf’G

كŒ Ìديد�ً  �إن كل �ملحاولت �حلديثة و�لأ

Bليات �لتطور ترتكõ جميعاً  يف �حلو�ر حول �
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�إما على �لتقدم �لكب̀`````ري �إب�ستمولوجياً حول 

خ�سو�سية �لبيولوجيا بالن�سبة �إىل �لفيõياء، 

�أو على �أهمية �لريا�سيات يف �إعادة تاأ�سي�ص 

ن¶رية �لتطور ككل. 

�إنها ن¶ريات يف ط̀`````ور �لعمل و�لت�سكل، 

وم™ ذل̀`````∂ فقد طرح̀`````ت بد�ياتها منò نحو 

عقدين م̀`````ن �لõم̀`````ن. ونòكر م̀`````ن �أهم من 

 André أندري¬ بي�سو يعم̀`````ل يف هò� �ملجال �

 ،
(13)

ñوه̀`````و �إب�ستمولوج̀`````ي وم̀`````وؤر ،Pichot
ويلخ�̀`````ص بحث̀`````¬ بالق̀`````ول �إن �لò�تية تعني 

مر  وجود قو�نني خا�س̀`````ة بالكائن �حلي، �لأ

�لòي يكافÅ عدم �لرتباط �لكامل م™ �لبيÄة 

�ملحيطة ب�س̀`````كل مبا�رش وفق قو�نني �لفيõياء 

�لكيميائية. �أما من جانب علماء �لبيولوجيا 

 Rosine 
(14)

فن�س̀`````ري �إىل روزي̀`````ن �سادوب̀`````و�

Chandebois، وعن̀`````و�ن �أبحاثه̀`````ا �لتقدم 
�لò�ت̀`````ي للكائ̀`````ن �حلي، يف ح̀`````ني �أن �أعمال 

 Nissim Amzallag 
(15)

Æلõ`````̀أم ني�سي̀`````م �

يف  �لò�ت̀`````ي  �لنح̀`````الل  بعب̀`````ارة  تتلخ�̀`````ص 

�ل�سريورة �لتطورية. وهو يبتعد �رش�حة عن 

�لد�رويني̀`````ني �أو عن ما بعد �لد�روينيني. �أما 

من جان̀`````ب �لفيõيائيني، فن�س̀`````ري �إىل �أعمال 

فن�س̀`````ان فل̀`````وري Vincent Flory �لòي 

يلخ�̀`````ص �أعمال̀`````¬ باحلديå ع̀`````ن �للتفا± 

أن¬ ي�سنqف نف�س¬ بني  �لò�تي. وعلى �لرغم من �

�لد�روينيني، لكن �ملوؤرخني ي�سعون¬ يف تيار 

ما بعد �لد�روينية، يف حني جند �أن �إ�سهام¬ 

أبعد من كل �لتعار�̀`````ص �لد�رويني  يق̀`````™ �إىل �

. ول يق̀`````ل �هتمام 
(16)

م̀`````ا بع̀`````د �لد�روين̀`````ي

�لريا�سيني عن غريهم من �لعلماء. ويكفي �أن 

ما ين�رش يف ‹ال جديد ي�سمى »�لريا�سيات 

�حليوي̀`````ة« biomathématiques لك̀`````ي 

نلم�̀`````ص �لتغري�ت �لكبرية �لت̀`````ي بد�أت تoطرح 

عل̀`````ى علم̀`````اء �لتطور م̀`````ن قب̀`````ل �لن¶ريني 

�لريا�سيني. وهنا∑ بد�ي̀`````ة �أعمال رني¬ ثوم 

ب�ستمولوجيا  om� René �لتي توؤ�س�ص لإ
ريا�سي̀`````ة تطورية. ومن هنا جند عدد�ً كبري�ً 

أو �لفيõيائيني �لòين بدوؤو�  من �لريا�سي̀`````ني �

يخو�س̀`````ون مغامرته̀`````م �ÿا�س̀`````ة يف ‹ال 

ب�ستمولوجي̀`````ا �لبيولوجي̀`````ة. ون�سري ب�سكل  �لإ

خا�ص �إىل �لت�ساوؤلت �لتي يطرحها غو�سيب 

لونغو Giuseppe Longo يف كتاب و�سع¬ 

 Francis Bailly م̀`````™ فر�ن�سي�̀`````ص بيل̀`````ي

بعنو�ن »�لريا�سيات وعلوم �لطبيعة، �لفر�دة 

، حيå ت�سكل 
(17)

�لفيõيائي̀`````ة للكائن �حل̀`````ي«

أ�سا�ساً لفهم �سريورة  �لن¶ريات �لفيõيائي̀`````ة �

تخلق وبن̀`````اء وتطور �لكائ̀`````ن �حلي. وت¶هر 

�أهمي̀`````ة �أعمال̀`````¬ ب�سكل خا�ص فيم̀`````ا يتعلق 

مبفهوم �لتنو´. �إن¬ �س̀`````وؤ�ل جوهري بالن�سبة 

للتط̀`````ور، وه̀`````و مو�س̀`````و´ غ̀`````ري مت�سمن يف 

�لد�روينية �إ‰ا �أخò ب¬ �أخ�سائيو �جلõيÄات 

م̀`````ن �لد�روينيني �جلدد، م�ستخدمني مفهوم 
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�لطفرة يف �إطار ومعن̀`````ى ⁄ يعد Œريبياً بل 

ن¶رياً. 

 çبحا ويف �إط̀`````ار تق̀`````دË مثال عل̀`````ى �لأ

�حلديث̀`````ة يف ه̀`````ò� �ملج̀`````ال، ن̀`````ورد �أعمال 

�لباحث̀`````ة �لفرن�سية �Bن د�مÈيك̀`````ور مال�سي¬ 

Anne Dambricourt-  (-1959)

Malassé �لتي طبqق̀`````ت ن¶ريات �لنت¶ام 
�لò�تي على تطور �لكائن �لب�رشي، لت�ستخل�ص 

وجود جاذب د�خل̀`````ي كامن يف �لبنية �مللتفة 

للم�سغة �جلنيني̀`````ة، هو �لòي �أدى �إىل زيادة 

�لتفا± �مل�سغة وبالتايل �إىل �نت�ساب �لكائن 

 íي�سب åة بحيÄلها لدور �لبيõن�ساين. وبع �لإ

 √òلتح̀`````ول �لكبري، –اول ه� �òثانوياً يف ه

�لعامل̀`````ة منò عقدي̀`````ن �لÈهان عل̀`````ى وجود 

أو ريا�سية يف  بنية فريدة هند�سي̀`````ة �لطاب™ �

قلب �لبن̀`````اء �حليوي للجن̀`````ني �لب�رشي. و�إن 

كانت مال�سي¬ ترف�ص فهم �أبحاثها يف �إطار 

�لتف�س̀`````ري �لغائي لل�سي̀`````ا¥ �لتطوري، وŒعل 

�سا�ص �لòي  أي�ساً ه̀`````ي �لأ أي�ساً و� �مل�سادفة �

تبنى علي¬ تفرعات �لتطور �مللتف و�ل�ساعد، 

جنة و�مل�سغ̀`````ات �لب�رشية، لكنها  بالن�سبة لالأ

أ�سا�ص �لتطور قائم  تقبل من جهة �أخرى �أن �

يف جاذب ريا�س̀`````ي. وهò� �جلاذب ي�سب¬ يف 

�حلقيقة م̀`````ا –دç عن¬ ت̀`````الر دو �سارد�ن 

 Pierre Teilhard de  (1955  -1881)

Chardin م̀`````ن كمونات �أو خمائر قابعة يف 
. لكن 

(18)
أ�سا�ص �لتفرعات على �سجرة �حلياة �

م™ فار¥ جوه̀`````ري، وهو �أن هò√ �لكمونات، 

�أو هò� �جل̀`````اذب هو نتيجة �رشيحة لن¶رية 

أ�سا�ص �لنمو  �ل�سو��ص �لتحديدية �لتي ت�سكل �

�مللتف للم�سغة �لب�رشية يف ن¶رية مال�سي¬. 

á“ÉN

أود �أن �أنهي م™ فيل�سو±  يف �سيا¥ �ÿا“ة، �

ل تõ�ل �أفكار√ ملهم̀`````ة ومعا�رشة للمفكرين 

طار  و�لعلم̀`````اء، فيل�سو± حاول �أن يتجاوز �لإ

�لديكارتي ليبن̀`````ي يف مطل™ �لقرن �لع�رشين 

ميتافيõياء مبعنى �لعلم �لكوين للكائن، لي�ص 

أو �لريا�سيات بل من  �نطالقاً م̀`````ن �لفيõياء �

�لبيولوجي̀`````ا. �إنها ميتافيõي̀`````اء علمية بحق، 

أو  وŒريبية موؤ�س�سة على زمن �لكائن �حلي �

 .
(19)

ة qومة، �لنبثا¥ �لد�ئم للجدÁما �سما√ �لد

�إن¬ هÔي برغ�س̀`````ون (1859- 1941) �لòي 

أبرز  يعد عمل¬ �لر�ئ™ »�لتطور �ÿال¥« �أحد �

عم̀`````ال �لتي �ألهمت تط̀`````ور �لفكر �لعلمي  �لأ

 �òملعا�̀`````رش. و�إن كان برغ�سون ل يقدم يف ه�

�لكتاب ن¶رية �لتط̀`````ور بالطب™، لكن¬ يجعل 

م̀`````ن �لتطور �ل¶اهرة �لكÈى يف كل معرفتنا 

ن�سان. عندما و�س™ برغ�سون كتاب¬  للعا⁄ و�لإ

هò�، كان م�سطلí »�لتط̀`````ور« يبدو مفاجÄاً 

أم̀`````ا �ليوم، فاإن  خا�سة م̀`````ن فيل�سو± مثل¬، �

م�سطلÿ�« í̀`````ال¥« هو �لòي يبدو مفاجÄاً. 

لك̀`````ن بالن�سبة لÈغ�سون ف̀`````اإن �ÿلق مبعنى 

ة هو �لعمل �ل̀`````òي تقوم ب¬  qب̀`````د�´ و�جل̀`````د �لإ

 (20)
�حلياة.
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ن�̀`````رشت �سحيفة هاBرت�̀`````ص �ل�سهيونية يوم 2011/3/25 م̀`````ا ي�سري �إىل �أن 

أنها لن توؤدي  �لنتفا�س̀`````ات و�لثور�ت و�حل̀`````روب يف �لدول �لعربية �أXه̀`````رت �

ن¶مة، بل و�إىل �إعادة ر�سم خريطة �ملنطقة. فاحلدود بني  فق̀`````ط �إىل تغيري �لأ

�ل̀`````دول هو �إرç خلفت̀`````¬ �لقوى �ل�ستعمارية �لع¶مى �لت̀`````ي تقا�سمت �ملنطقة 

يف ما بينه̀`````ا وقطعت �أو�سال �لمÈ�طورية �لعثمانية، و�أن هò� �لو�ق™ يو�س∂ 

و�سط تب�رش بنهاية  عل̀`````ى �لتغري. ف�رش�ع̀`````ات �لبقاء لبع�ص �أن¶مة �ل�̀`````رش¥ �لأ

وىل، ون�ساأ  قريب̀`````ة لتفاقية �سايك�ص- بيكو �لتي عقدت بعد �حلرب �لعاملية �لأ
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و�سط.  عنه̀`````ا �لتق�سيم �ل�سيا�سي لل�̀`````رش¥ �لأ

ويف �ل�سن̀`````و�ت �لقريبة �لقادمة �ست¶هر على 

خريطة �ملنطقة �أعالم دول م�ستقلة جديدة، 

�أو متجددة ك`: جنوب 

�ل�س̀`````ود�ن، وكرد�ست̀`````ان، وفل�سط̀`````ني، بل 

ورمبا كورناي̀`````كا يف �رشقي ليبيا، و�ل�سحر�ء 

�لغربي̀`````ة �لتي �ستنف�سل عن �ملغرب، وجنوب 

مار�ت يف �ÿليè �لتي �ستنف�سل  �ليمن، و�لإ

عن �ل–̀`````اد. ويحتمل �ن�سق̀`````ا¥ �ل�سعودية 

ماك̀`````ن �ملقد�س̀`````ة يف �حلجاز،  بني دول̀`````ة �لأ

و�سط،  و�لقوة �لنفطية �لع¶مى يف �ل�رش¥ �لأ

و�ن�سقا¥ �سورية �إىل دولة �سنية، ودولة علوية، 

أ�سا�ص �لن�سقاقات �سيكون  ودولة درزية. و�أن �

مبد�أ حق تقرير �مل�س̀`````ري لل�سعوب و�لقبائل، 

�لت̀`````ي �أدخلت دون خيار ودون رغبة منها �إىل 

رزمة �لوطنية م™ خ�سومها.

و�ÿريط̀`````ة �جلديدة �ست̀`````وؤدي �إىل بناء 

من¶ومات لعالقات جديدة بني دول �ملنطقة، 

ن  �رش�ئي̀`````ل. لأ تكمن فيه̀`````ا فر�ص كب̀`````رية لإ

�رش�ئيلية بنيت دوما،  �ل�سيا�س̀`````ة �ÿارجية �لإ

وحتى قبل قيام �لدول̀`````ة، على �ÿ�سومات 

ب̀`````ني �جلري�ن �لعرب و�مل�سلمني. و�أن �لوحدة 

�سالمي̀`````ة �عتم̀`````دت بقدر كبري  �لعربي̀`````ة و�لإ

�رش�ئيل، وف�سلت لهò� �لغر�ص  على �لعد�ء لإ

وطني̀`````ات منف�سلة جلري�نه̀`````ا. فكلما كانت 

�لدول �أكÌ يف �ملحيط، �سي�سهل على �إ�رش�ئيل 

و�سط  �ملناورة بينه̀`````ا. و�حلدود يف �ل�رش¥ �لأ

تقررت يف مفاو�سات جرت بني قوى ع¶مى 

أد�ره̀`````ا موXف̀`````ون بربطات عنق  �أوروبي̀`````ة، �

يف ق�س̀`````ور يلفه̀`````ا �ملجد. و�إع̀`````ادة تر�سيمها 

يف �لقرن �حلادي و�لع�رشي̀`````ن �سيتم بالقوة، 

وباحل̀`````روب وبالث̀`````ور�ت �ل�سعبي̀`````ة. وبد�أت 

مريك̀`````ي للع̀`````ر�¥، قبل ثماين  بالجتي̀`````اح �لأ

 íي ل�سالõي حطم �حلكم �ملركòسنو�ت، �ل�

�جليوب �لعرقي̀`````ة. وتو��سلت م™ �لن�سحاب 

�رش�ئيل̀`````ي من قطا´ غ̀`````õة، �لòي �أدى �إىل  �لإ

�إقام̀`````ة دولة بالفعل –̀`````ت �سيطرة حما�ص; 

و�ل�ستفت̀`````اء �ل�سعبي على تق�سي̀`````م �ل�سود�ن 

يف نهاي̀`````ة ح̀`````رب د�خلية طويل̀`````ة ووح�سية. 

وق̀`````د ت�سارعت �مل�سرية م™ �لثور�ت يف �لدول 

�لعربية، و�لتي ل تõ�ل يف بد�يتها و�أدت �إىل 

�حلرب يف ليبيا.

 êرت�ص �إىل توق™ فرBأ�س̀`````ارت �سحيفة ها و�

قانا، �لباحå يف �سندو¥ �أمريكا �جلديد يف 

و��سنطن، تكاثر �ل̀`````دول و�قÎح على �لقوى 

�لع¶مى �ل�سري م™ �لتي̀`````ار وم�ساعدة �لدول 

�جلديدة. ويف كتاب¬ »كيف يد�ر �لعا⁄« �لòي 

�سدر ع�سية �لثور�ت يف تون�ص، وم�رش، توق™ 

قان̀`````ا ن�سوء من¶ومة دولي̀`````ة ت�سم 300 دولة 

م�ستقلة ذ�ت �سيادة، مقابل نحو 200 �ليوم. 

أ�سا�ص �لن�سقاقات  وح�سب تعبري قانا ف̀`````اإن �

هو »Xاه̀`````رة ما بعد �ل�ستعم̀`````ار«، فالعديد 
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من �ل̀`````دول ن�ساأت من م�ستعم̀`````ر�ت �سابقة، 

وتع̀`````اين من̀`````ò ��ستقاللها م̀`````ن تفجر �سكاين 

ل Áك̀`````ن �ل�سيطرة علي¬، وم̀`````ن دكتاتوريات 

مفÎ�س̀`````ة، وموؤ�س�سات متفكك̀`````ة، و��ستقطاب 

�سباب  عرق̀`````ي وقبلي. وهي بال�سبط ذ�ت �لأ

�لتي تع̀`````õى �إليها �ليوم موج̀`````ة �لثور�ت يف 

أ�سار قان̀`````ا �إىل: �أن �حلدود  �لع̀`````ا⁄ �لعربي. و�

�لقائم̀`````ة هي �سب̀`````ب �ملو�جه̀`````ات �لد�خلية. 

و�أعطى مثال على �ل̀`````دول �لفا�سلة كاليمن، 

وباك�ست̀`````ان، و�لكونغ̀`````و. ووف̀`````ق نهج̀`````¬ فاإن 

�أفغان�ستان، و�لع̀`````ر�¥، لي�ست  �حل̀`````روب يف 

»حروباً �أمريكية«، بل نو�فل بقيت يف ميد�ن 

وروبي̀`````ة �لقدÁة،  �ملعرك̀`````ة من �حل̀`````روب �لأ

لغامه̀`````ا �أن تنفجر بع̀`````د �سنو�ت  وخط̀`````ط لأ

طويلة. و�لولي̀`````ات �ملتحدة لي�ست مòنبة يف 

�أن �لتوقي̀`````™ على �تف̀`````ا¥ �سايك�ص بيكو ق�سم 

�ل̀`````دول دون مر�عاة ل�سكانها، �أو يف �لتق�سيم 

ولكن  و�أفغان�ست̀`````ان.  لباك�ست̀`````ان،  �لÈيطاين 

�لوليات �ملتحدة، �إىل جانب �لدول �لع¶مى 

خ̀`````رى، Áكنها وينبغي عليه̀`````ا �أن ت�ساعد  �لأ

�لي̀`````وم للو�سول �إىل �حل̀`````ل. ولي�ص فقط يف 

�إعادة تر�سيم �حل̀`````دود، �أو يف �لت�سويت يف 

 íلأ· �ملتحدة، بل ويف �إقامة بنى –تية “ن�

�سند�ً �قت�سادياً للدول �جلديدة و–ررها من 

�لتعلق بجري�ن �أقوياء مثل تركيا، و�إ�رش�ئيل. 

أن¬  ح�سب تعبري �سحيفة هاBرت�ص �لتي �أ�سافت �

مور flتلفة “اما.  يف �لقرن �ل�سابق كانت �لأ

B�سيا  فالمÈ�طوريات �لغربية �سيطرت على �

و�أفريقيا ووجدت فيها غنيمة كبرية وخا�سة 

و�س̀`````ط. و�ملوX̀`````ف �لÈيطاين  يف �ل�̀`````رش¥ �لأ

مار∑ �سايك�ص، و�ملوXف �لفرن�سي، فر�ن�سو� 

بيك̀`````و، �تفق̀`````ا يف بد�ي̀`````ة 1916 على تق�سيم 

Œريب̀`````ي لالمÈ�طوري̀`````ة �لعثماني̀`````ة، �لتي 

أملانيا. و�لوثيقة  قاتلت �سدهما �إىل جان̀`````ب �

�لتي �تفقا عليها و�ÿريط̀`````ة �لتي ر�سماها 

كانت̀`````ا ن¶ريتني، و�حتم̀`````ال –قيقهما كانت 

تر�∑ كانو� بعيدين يف حين¬  ن �لأ طفيف̀`````ة. لأ

 ±õة، و�جليو�ص �لغربية كانت تنÁõعن �له

وروبية. وم™ ذل∂، فقد �سعى  يف �جلبه̀`````ة �لأ

�سايك�ص، وبيكو، �إىل ت�سلي̀`````م �سورية ومع¶م 

ب̀`````الد �إ�رش�ئيل لفرن�سا، و�لع̀`````ر�¥ �مل�ستقبلي 

لÈيطانيا.

أ�سارت �سحيفة هاBرت�ص يف مقالتها �إىل  و�

مريكي د�فيد فرومكن، يف  و�سف �مل̀`````وؤرñ �لأ

خري« �لòي �سدر بÎجمت¬  كتاب̀`````¬ »�ل�سالم �لأ

�لعÈية عن د�ر زمور� بيت̀`````ان، للكيفية �لتي 

�سممت �لقوى �لع¶مى من خاللها خريطة 

وىل  أثناء �حلرب �لعاملية �لأ و�سط � �ل�̀`````رش¥ �لأ

وبعده̀`````ا، و�لوعود �ملت�سارب̀`````ة �لتي �أعطيت 

للعرب وللحرك̀`````ة �ل�سهيونية، وللخ�سومات 

و�رش�ع̀`````ات �لقوة ب̀`````ني بريطاني̀`````ا، فرن�سا، 

وىل. وح�سب  ورو�سيا �لقي�رشية يف �ملر�حل �لأ
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Áان �لال�سامي بقوة  تعبري فرومكن، فاإن �لإ

 èليهود« و�لتاأثري على �لقوى �لع¶مى ون�س�«

�ملوؤ�م̀`````ر�ت قب̀`````™ يف �ÿلفي̀`````ة �لدبلوما�سية 

لل̀`````دول �لغربية، �لتي �سع̀`````ت �إىل ربط �لقوة 

�ليهودية مب�ساحلها.

و�أ�سافت �سحيفة هاBرت�ص بعد �أن –قق 

�لتفا¥ م™ بيك̀`````و، كان �سايك�ص يو�س∂ على 

�لتوج¬ �إىل بÎوغر�د، عا�سمة �لمÈ�طورية 

�لقي�رشي̀`````ة �لرو�سي̀`````ة، ليعر�̀`````ص تفا�سيلها 

على �لرو�̀`````ص، �لòين �سعو� دوم̀`````ا لل�سيطرة 

عل̀`````ى ��سطنبول للتمت™ بق̀`````درة �لو�سول �إىل 

بي�ص �ملتو�سط. ويف طريق¬ �لتقى  �لبح̀`````ر �لأ

�سايك�ص، م™ �لكاب̀`````Ï رجيالند هول، رئي�ص 

�لÈيطاين،  �مللك̀`````ي  �سطول  �لأ ��ستخب̀`````ار�ت 

و�أطلع̀`````¬ عل̀`````ى �ÿريط̀`````ة. وقال ل̀`````¬ هول، 

حينه̀`````ا �إن بريطاني̀`````ا يج̀`````ب �أن تنõل قو�ت 

يف ب̀`````الد �إ�رش�ئيل. وعندها فق̀`````ط �سينتقل 

�لعرب �إىل تاأييدها يف �حلرب. و»�لقوة هي 

أو�ساط �لعرب«، ووفق  ف�سل يف � �لدعاي̀`````ة �لأ

�رش�ئيلية، �رشح �سابط  �سحيفة هاBرت�̀`````ص �لإ

�ل�ستخب̀`````ار�ت للدبلوما�س̀`````ي �أن »�لعرب ل 

يفهم̀`````ون �إل �لقوة«. و⁄ يتغري كثري�ً منò ذل∂ 

�حل̀`````ني: وÁكن �أن نتخيل هò� �ل�ستعر��ص، 

مغلفا ب�سالم̀`````ة �سيا�سية حديثة �لعهد، تقدم 

عل̀`````ى ل�سان قادة �أمريكي̀`````ني وبريطانيني يف 

ن �إىل �لعر�¥ وليبيا.
Bطريقهم �ل

و�أ�ساف̀`````ت �سحيفة هاBرت�̀`````ص �إن �سايك�ص 

كان و�ثق̀`````ا من �أن �لتفا¥ �ل̀`````òي عقد√ م™ 

�لفرن�سي̀`````ني �سري�س̀`````ي �ل�رشي̀`````ف ح�سني يف 

�حلج̀`````از، �ل̀`````òي طال̀`````ب بال�ستق̀`````الل عن 

�لمÈ�طوري̀`````ة �لعثماني̀`````ة، مقاب̀`````ل تاأيي̀`````د√ 

للÈيطاني̀`````ني. وعندها فاج̀`````اأ√ هول بطرح 

عن�رش جديد يف معادل̀`````ة �لقوة: �أن »لليهود 

م�سلح̀`````ة مادي̀`````ة وم�سلح̀`````ة �سيا�سية كبرية 

يف م�ستقب̀`````ل بالد �إ�رش�ئي̀`````ل». وكان �سايك�ص 

مòه̀`````ول. فهو ⁄ ي�سم™ حتى ذل∂ �حلني عن 

�ل�سهيوني̀`````ة وتطلعاتها. و�س̀`````ار´ لعقد لقاء 

م̀`````™ وزير �لد�خلية �ليهودي يف ‹ل�ص وزر�ء 

�حل̀`````رب �لÈيطاين، هرب̀`````رت �سموئيل، كي 

ي�رشح ل¬ عما ي̀`````دور �حلديå. وهكò� بد�أت 

�مل�س̀`````رية �لتي �أدت �إىل ت�رشي̀`````í بلفور، و�إىل 

�حتالل �لب̀`````الد و�إقامة �لنتد�ب �لÈيطاين، 

وتعيني �سموئيل مندوباً �سامياً �أول. وعندها 

زرعت ب̀`````òور �لغ�سب �لعرب̀`````ي على �لقوى 

�لع¶م̀`````ى �لغربية، �لòين ت�رشف̀`````و� بال�رش¥ 

و�س̀`````ط وكاأن¬ له̀`````م دون �أن ي�ساألو� �سكان¬،  �لأ

فككو� وركبو� �سعوباً ودولً ووعدو� �ل�سهاينة 

بب̀`````الد �إ�رش�ئيل. وق̀`````رر وزي̀`````ر �مل�ستعمر�ت 

ون�ستون ت�رشت�سل �حلدود �لنهائية يف موؤ“ر 

ردن  �لقاهرة ع̀`````ام 1922، و�أخرê �رشقي �لأ

من ح̀`````دود �لنت̀`````د�ب. وحتى �لي̀`````وم يبكي 

�رش�ئيلي هò� »�لتمõيق«. وعندما  �ليم̀`````ني �لإ
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�ن�سحب̀`````ت �لقوى �لع¶م̀`````ى �ل�ستعمارية من 

�ملنطقة بعد �حل̀`````رب �لعاملية �لثانية، بقيت 

�حل̀`````دود �ل�سيا�سية �جلديدة. وقب™ �حلفا® 

قليمي، �لòي  أ�سا�ص �لÎتيب �لإ على �حلدود �

تر∑ �لكثري من �سعوب �ملنطقة غري ر��سني، 

ك̀`````ر�د، بني �لعر�¥، و�سورية، وتركيا،  ووز´ �لأ

و�إي̀`````ر�ن. وكرد فعل عل̀`````ى �ل�ستعمار جاءت 

قومية �لرئي�ص �مل�رشي جمال عبد �لنا�رش، 

�لتي و�سلت �إىل ذروتها بالوحدة بني �سورية، 

وم�رش، يف نهاية خم�سينيات �لقرن �ملا�سي، 

ولكن �لوحدة ⁄ ت�سم̀`````د وتر�جعت �لدولتان 

عنها نحو �لقومية �لÈوتوكولية. 

ن وبعد  Bأن¬ �ل و�أ�سافت �سحيفة هاBرت�ص �

نحو مÄة �سنة م̀`````ن حمادثات �سايك�ص، بيكو، 

 Åبقيت �لرزمة �لتي �أعد�ها كفيلة باأن تفاج

من جدي̀`````د. وبان�سحاب �لولي̀`````ات �ملتحدة 

كر�د فر�سة  مريكية من �لعر�¥ �سيمنí �لأ �لأ

�ل�ستقالل رغم �ملعار�سة �لÎكية. كما ويعمل 

�لفل�سطينيون للح�س̀`````ول على �عÎ�± دويل 

بدولته̀`````م يف �ل�سيف �لق̀`````ادم، رغم �لرف�ص 

�رش�ئيل̀`````ي. و»دول م�سطنع̀`````ة« �أخرى مثل  �لإ

ليبي̀`````ا، �لتي ت�سكلت من ث̀`````الç م�ستعمر�ت 

ردن،  �إيطالية �سابق̀`````ة، و�ليمن، و�سورية، و�لأ

مان، و�ل�سعودية كفيلة بالتفك∂  oو�لبحرين، وع

أي�س̀`````اً. وتعاين كلها م̀`````ن توتر د�خلي �سديد  �

قلية  أو �سلطة �لأ بني �لقبائل و�جلماع̀`````ات، �

غلبية. و�لف�سل �جلغر�يف  �ملفرو�سة على �لأ

لي�ص حال �سحريا، فاليمن كانت منق�سمة يف 

�ملا�س̀`````ي وهي كفيلة ب̀`````اأن تنق�سم من جديد 

�إىل �سمال وجن̀`````وب. ويف �ل�سعودية م�سافات 

ردن،  و��سعة، ولك̀`````ن كيف Áكن تق�سي̀`````م �لأ

�لòي يختلط في̀`````¬ �لفل�سطيني̀`````ون و�لبدو؟ 

و�حلرب يف ليبيا ت�سقها عمليا بني كورنايكا 

يف �ل�رش¥ معقل �لث̀`````و�ر، وطر�بل�ص ب�سيطرة 

�لق̀`````ò�يف. ولي�ص و��سحاً �إىل ما ومتى �سيعاد 

أين، �إذ� كان هنا∑ مÈر  �õين �جلòتوحي̀`````د ه

ومعنى لتوحيدهما. و�ن�سمام �لقوى �لع¶مى 

�لغربي̀`````ة �إىل �حلرب �إىل جان̀`````ب �لثو�ر يدل 

أنه̀`````ا تريد خلق منطق̀`````ة فا�سلة –ت  على �

تاأثريه̀`````ا، بجو�ر �حل̀`````دود �مل�رشية �لتي قد 

ت�سب̀`````í جمهورية �إ�سالمي̀`````ة معادية للغرب، 

ونو´ من �ل�سيغة �لديني̀`````ة مل�رش �لنا�رشية. 

وم̀`````ن �ل�سعب �إيجاد منطق ��سÎ�تيجي �Bخر 

لدخولها �ملعركة يف ليبيا.

و�ختتمت �سحيف̀`````ة هاBرت�ص مقالتها باأن 

هò√ �مل�سالí �أي�سا غ̀`````ري جديدة. فاملعار∑ 

ب̀`````ني �لÈيطانيني وق̀`````و�ت �جلÔ�ل رومل يف 

�حلرب �لعاملية �لثانية د�رت بال�سبط يف ذ�ت 

ماكن تل∂ وكانت ت�ستهد± ذ�ت �لغايات،  �لأ

وهي حماي̀`````ة �جلناح �ل�رشق̀`````ي مل�رش وقناة 

�ل�سوي�ص. وتقاتل رومل، ومونتغومري، هنا∑ 

قبل وقت بعيد من �كت�سا± �لنفط يف ليبيا. 
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يام ويف ذروة �ملعار∑،  ويف تل∂ �لأ

ولد �لقò�يف يف خيمة بدوية بني 

بنغازي وطر�بل�ص. و�لغرب، مثل¬ 

مثل �إ�رش�ئيل، يف�سل �رش¥ �أو�سط 

منق�سم ومتناز´ ومت�سار´ يف عدة 

جبه̀`````ات �سد �لقومي̀`````ة �لعربية. 

�سالمي̀`````ة �لتي يقودها   مة �لإ و�لأ

أ�سامة ب̀`````ن لدن، وباأ�سلوب �Bخر  �

�لي̀`````وم حمم̀`````ود �أحم̀`````دي جناد، 

ورج̀`````ب طيب �أردوغ̀`````ان. وعلي¬ 

Áكن �لتقدير باأن �لقوى �لع¶مى 

لن –اول �إحباط عملية �ن�سقا¥ 

دول �ملنطق̀`````ة، بل �ست�ساهم في¬. 

�رش�ئي̀`````ل دور مõدوê يف �لعملية.  و�سيكون لإ

فه̀`````ي �سالعة مبا�رشة يف �لن̀`````õ�´ ويف �إقامة 

فل�سط̀`````ني �مل�ستقل̀`````ة وت�سمي̀`````م حدوده̀`````ا، 

و�ستتاأثر بقدر كبري من تفتت �لدول �ملجاورة 

ردن، و�سورية، و�ل�سعودية.  أ�سه̀`````ا �لأ وعلى ر�

�رش�ئيلية �ل�سحيحة تلتقط  و�أن �ل�سيا�س̀`````ة �لإ

�لفر�ص �لتي ينطوي عليها Xهور دول جديدة 

وتعر± كي̀`````ف ت�ستغلها، وÁكنه̀`````ا �أن توج¬ 

�مل�س̀`````رية �ملحتمة نحو زي̀`````ادة قوتها وتو�سي™ 

نفوذها يف �ملنطقة.

و‡ا �سب̀`````ق نفهم م̀`````دى تركيõ �حلركة 

�ل�سهيوني̀`````ة �لعاملي̀`````ة على �ملنط̀`````ق �لعلمي 

�لتاريخي ومر�عاة �مل�سالí �لغربية يف تعاملها 

م™ م�سالí �لغرب لتحقيق مكا�سب لتطلعاتها، 

أنه̀`````ا بالفعل ت�ستخدم تقني̀`````ات �ملعلوماتية  و�

د�رة  عالمية �لد�ئرة يف فلكها لإ جهõة �لإ و�لأ

�سالمية،  متني �لعربي̀`````ة و�لإ �رش�عه̀`````ا م™ �لأ

 åوتق̀`````وم بن�̀`````رش �أخب̀`````ار كاذب̀`````ة وملفقة لب

�لفرقة، و�إثارة �لنعر�ت �لطائفية، و�لعرقية، 

و�لقومي̀`````ة، و�إثارة �لفو�سى و�لتحري�ص على 

��ستخد�م �لعنف، وخل̀`````ق حالة من �لفو�سى 

م̀`````ال∑ �لعامة  تدم̀`````ر وتنهب من خاللها �لأ

و�ÿا�س̀`````ة، و–̀`````ر¥ �ل�سي̀`````ار�ت، وتعط̀`````ل 

حركة �ملرور، لت�سوي¬ مفاهيم �لدÁقر�طية 

نت̀`````اê، وتعمد تخريب  �حلقة، ولتعطي̀`````ل �لإ

�لقت�س̀`````اد �لوطني، و�مل�ستفيدون �لوحيدون 

م̀`````ن هò� �لو�س™ فقط هم م̀`````ن يقفون ور�ء 
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مة  تل̀`````∂ �لت�رشفات �مل�سينة �لت̀`````ي ت�سيء لالأ

و�لوط̀`````ن. ومن بينهم �لعدو �ل�سهيوين �لòي 

أ�سارت �سحيفة هاBرت�ص �ل�سهيونية �رش�حة  �

ل�سلوع̀`````¬ مبا يج̀`````ري على �ساح̀`````ة �ل�رش¥ 

و�س̀`````ط منò �لقرن �ملا�س̀`````ي وحتى �ليوم،  �لأ

وخري مثال على �سلوع¬ مبا يجري �عÎ�فات 

مريكية  �مل�رشي �ل̀`````òي يحمل �جلن�سي̀`````ة �لأ

ردن، وقام  وجاء ل�سورية من �إ�رش�ئيل عÈ �لأ

باإر�سال �سور عÈ تقنيات �لت�سال �حلديثة 

عن جانب من �أحد�ç �ل�سغب �لتي تعر�ست 

بية جله̀`````ات �أجنبية، و�ساهد  له̀`````ا �سورية �لأ

�لعا⁄ �عÎ�فات̀`````¬ �لتي �أدىل بها على �سا�سات 

أن¬ و�حد  ذ�عة �ملرئي̀`````ة �ل�سورية، ونعتقد � �لإ

من كثريين ” د�سهم لبå �لفتنة و�لتحري�ص 

عليها منت�رشين يف دول عربية و�إ�سالمية.

عالمية �إىل  وت�س̀`````ري بع�̀`````ص �مل�س̀`````ادر �لإ

مكان Œاه̀`````ل تاأثري تقنيات  أن¬ ⁄ يع̀`````د بالإ �

�لعنكبوتية  و�ل�سبك̀`````ة  �حلديث̀`````ة  �لت�س̀`````ال 

فر�د و�ملجتمعات  نÎنت« على �لأ �لعاملية »�لإ

مكان  ن¶مة، وبطبيع̀`````ة �حلال ⁄ يعد بالإ و�لأ

�لعي�ص دون خدماتها وهي �لتي غدت تتمت™ 

ب̀`````دور كبري يف تفاعالت �لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�سادية و�ل�سيا�سية، حتى �إن �لقت�سادي 

�ملعرو± �أدم �سمي̀`````ÿ ،å�ص يف و�حدة من 

ن¶ريات̀`````¬ �أن »�لتخ�س�̀`````ص ي̀`````وؤدي �إىل زيادة 

̀`````ة« و�أ�سبحت مقولت̀`````¬ تل∂ تطرح  qنتاجي �لإ

�ليوم بطريق̀`````ة جديدة تقول �أن »�لت�سالت 

أن¬ على  نتاجي̀`````ة«، وله̀`````ò� ن̀`````رى � ت̀`````وؤدي لالإ

نÎنت  �لدول بòل �جله̀`````ود لت�سبí �سبكة �لإ

يف متن̀`````اول �جلمي™، وو�س̀`````™ خطط منا�سبة 

نÎنت يف  لال�ستف̀`````ادة من خدم̀`````ات �سبكة �لإ

‹الت �لتنمية، و�لتعليم، وتوفري �ÿدمات 

Bليات د�عمة  نÎنت، وو�س™ � �حلكومية عÈ �لإ

له̀`````ا كتو�سيف �ÿدم̀`````ات، وو�س̀`````™ معايري 

لكÎونية. وت�سخري  موحدة لتبادل �لبيانات �لإ

تقنيات �ملعلوماتية و�لت�سال للتعريف بالبلد 

 ç�أثرية وتر وما Áتاز ب¬ من طبيعة و�أماكن �

وثقافة وخدمات. ل �إثارة �لفÏ وبå �لفرقة 

 ç�حد و�لتحري�̀`````ص عليها. خا�س̀`````ة و�أن �لأ

�جلارية يف �لعا⁄ �لعربي �أXهرت عملية خلق 

 Group سي –ت ��سم ‹موعة��Îكائن �ف

و–ول ه̀`````ò� �لكائن �لفÎ��س̀`````ي �إىل كائن 

حقيقي فر�ص و�قعاً جديد�ً ل Áكن Œاهل¬، 

ويجب �لتعامل مع¬ بوع̀`````ي ومعرفة و�سولً 

�إىل ف∂ رم̀`````وز√ و“ييõ �سو�بي̀`````ة طروحات¬ 

وتوجهات¬ �ملتميõة بخبå طروحاتها. وب�سكل 

أو ما ي�سمى  عام بات̀`````ت �ملو�ق™ �لت�ساركي̀`````ة �

وىل عاملياً  بال�سبكات �لجتماعيqة يف �ملرتبة �لأ

نها وبب�ساطة تن�سجم م™ طبيعة �لعالقات  لأ

أع̀`````د�د�ً كبرية من  �لب�رشي̀`````ة، وباتت òŒب �

�مل�ستخدم̀`````ني حم̀`````ددة بòل∂ م�س̀`````ار �جليل 

نÎنت، وحمقق̀`````ًة تاأثري�ً كبري�ً  �لثال̀`````å من �لإ
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على �لر�أي �لعام. لòل∂ ل Áكن Œاهل دور 

�سكال.  �ل�سبكات �لجتماعيqة باأي �سكل من �لأ

ب̀`````ل تفر�̀`````ص �حلاجة �̀`````رشورة و�س™ خطط 

و�سيا�سات منا�سبة للتعامل م™ حمتو�ها، ول 

بد من در��سة حمتو�ها و�إنتاجها م™ �ملوؤ�رش�ت 

�ملنا�سبة �لتي تفيد يف مر�قبة تغيري �ملحتوى 

مبختلف �Œاهات¬، وو�س̀`````™ خطط للتعامل 

م™ هò√ �لتغ̀`````ري�ت و�ل�سيناريوهات للتعامل 

م̀`````™ م̀`````ا ينتج¬ ه̀`````ò� �لتغري م̀`````ن –ولت. 

ولعل �أهم ط̀`````ر¥ �لتعامل م™ هò√ �ل�سبكات، 

�مت̀`````ال∑ �لقدرة عل̀`````ى �إغناء ه̀`````ò√ �ملو�ق™ 

مبحتوى �إيجاب̀`````ي، ودر��سة �ملحتوى �ملوجود 

طر�±  حالياً به̀`````د± معرفة ردود فع̀`````ل �لأ

زبائ̀`````ن... وغريهم).  (مو�طنني،  �مل�ستهدفة 

ن �عتبار هò√ �ملو�ق™ غري موجودة و�لتعامل  لأ

أو �إغالقها يف حال �حتو�ئها  معها بال مبالة �

أثبت ف�سل¬. ول بد من �لن¶ر  على �إ�س̀`````اء�ت �

�إىل هò√ �ل�سبكات م̀`````ن خالل جهات خبرية 

ومر�قبتها بدق̀`````ة ور�سدها وت�سحيí عملها 

هد�±  ب�سكل �إيجابي وبن̀`````اء للو�سول �إىل �لأ

�لوطنية �ملو�سوعة. ويرى �لبع�ص �أن حماربة 

نÎنت يتم من خالل  �ساء�ت يف �سبك̀`````ة �لإ �لإ

غال¥، �أي �إغر�¥ حمتويات  غر�¥ ولي�ص �لإ �لإ

�ملو�ق™ مبحتوي̀`````ات �إيجابية �سحيحة تطغى 

عل̀`````ى �ملحت̀`````وى �ل�سلبي من خ̀`````الل و�سعها 

�سمن خطة عمل وطنية مالئمة.

ويرى �لبع�ص �أن على �جلهات �حلكومية 

�أن تلع̀`````ب دور �ملحر�̀`````ص لفت̀`````í �ل�سبل �أمام 

تكثيف �ملحتوى �لرقمي �ل�سحيí، ومن �أجل 

�إغناء �ملحتوى مبعلومات مفيدة عن �لوطن. 

�ساء�ت  يجابي على �لإ و�أن يطغى �ملحتوى �لإ

و�ملعلوم̀`````ات غري �ل�سحيح̀`````ة �ملد�سو�سة يف 

�ل�سبكة. وحبò� ل̀`````و كانت هنا∑ روؤية ت�سمل 

حم̀`````الت يتناف�ص فيه̀`````ا �لقائمون بالت�سال 

وبلغ̀`````ات متعددة يقوم بها ط̀`````الب �ملد�ر�ص 

�لثانوية، و�ملعاهد، و�جلامعات، و�جلمعيات 

هلية، بغية �إب̀`````ر�ز ما تتميõ ب¬ بلدهم من 
�لأ

أو�بد تاريخي̀`````ة، ومن�ساBت ح�سارية.  تر�ç و�

ويخطÅ م̀`````ن يعتقد �أن ما يج̀`````ري يف �لعا⁄ 

�لعربي �ليوم من �نتفا�سات هو حم�ص �سدفة، 

ن¬ هنا∑ وكما �أ�رشن̀`````ا قوى تتحكم بالر�أي  لأ

�لعام من �ÿارê و�لد�خل وت�سعى لل�سيطرة 

علي¬. و�حلقيقة �أن من Áتل∂ تقنيات �ت�سال 

معا�رشة وخططاً ون¶ماً مدرو�سة قادر على 

قيادة تل∂ �ملجموعات �لتي تكفلت عن وعي 

�أو عن غري وعي بقيادة ‹موعات و��سعة من 

�جلماهري. ول بد من �لعÎ�± بوجود قادة 

ن  لتل∂ �ملجموعات و�لتعامل معهم بحر�ص، لأ

كرة �لثلè بد�أت بالتدحرê، وتدعو للت¶اهر 

ماك̀`````ن �ملõدحمة و�للج̀`````وء �إىل �لعنف  يف �لأ

من خالل �إغر�قها بعب̀`````ار�ت و�سعار�ت مثل 

من لها  »�ل�سعب يريد«، و�أدى ت�سدي قوى �لأ
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لوقو´ �إ�سابات وقتل̀`````ى، و�أدى ت�سيي™ �لقتلى 

مر �لòي يدعو  لزدياد عدد �ملت¶اهرين، �لأ

من للت�سدي لها من جديد. ور�فقت  قوى �لأ

�أعمال �ل�سغب تل̀`````∂ د�ئماً تغطية فورية من 

أ�سخا�ص يحمل̀`````ون و�سائط تكنولوجية  � قبل 

�سخ�سية لت�سب̀`````í مبثابة م�سدر مهم ملو�ق™ 

أثبتت  �ملعار�سة على �ل�سبكات �لجتماعية. و�

ح̀`````د�ç �أن تل∂ �ملو�ق™ قام̀`````ت بت�سخيم  �لأ

ح̀`````د�ç و�أXهرته̀`````ا وكاأنها “ث̀`````ل �أعد�د�ً  �لأ

كبرية توؤيده̀`````م. يف �لوقت �لòي تقوم منابر 

حد�ç ب�سكل  �إعالمية دولية بالتعليق على �لأ

ي�سع̀`````د �ملوق̀`````ف وي�سيء للبل̀`````د �مل�ستهد±، 

جنب̀`````ي ودور√ يف  ويخفي �س̀`````ور �لتدخل �لأ

ن¬ وكما هو معرو±  �إثارة �لبلبلة و�لفو�سى، لأ

�أن �جلماه̀`````ري تلتف حول قائدها عند وقو´ 

�عتد�ء �أجنبي، ولهò� تعمل تل∂ �ملنابر على 

تفوي̀`````ت �لفر�سة على �جلماه̀`````ري و�ل¶هور 

مب¶ه̀`````ر �ملر�قب فق̀`````ط “هي̀`````د�ً للمرحلة 

أنها ل`»دعم �ل�سعوب«  �لتالية و�لتي يدع̀`````ون �

لي¶هرو� وكاأنه̀`````م يتبنون مو�قف �جلماهري، 

ن¬  و�أن ما يحدç هو �ساأن د�خلي يحÎمون¬ لأ

قر�ر �ل�سعب. 

�سÄلة �لتي تط̀`````رح نف�سها هنا: كيف  و�لأ

يتم �لتو��سل بني �أع�ساء �ملجموعات ؟ ومن 

يديره̀`````ا ؟ ومن يح̀`````دد �Œا√ �ل̀`````ر�أي �لعام 

ل̀`````دى هò√ �ملجموعات ؟ وم̀`````ن يحدد �ساعة 

�ل�سف̀`````ر ؟ وما هي مقوم̀`````ات �ساعة �ل�سفر 

أت̀`````ي بب�ساط̀`````ة، باأن من  تل̀`````∂ ؟ و�جلو�ب يا

Áل∂ مفاتيí �لتحكم بال�سبكات �لجتماعية 

�لعاملي̀`````ة Áل∂ �لقدرة عل̀`````ى �لتحكم بالر�أي 

�لعام �ملنبثق عن تل̀`````∂ �ل�سبكات، وي�ستطي™ 

–قيق قي̀`````ادة �ساملة لتمرير م̀`````ا ي�ساء من 

ر�ء،  Bخبار، و�ل�س̀`````ور، و�أفالم �لفيديو، و�ل �لأ

و�لتعليق̀`````ات، لت�سل خ̀`````الل حل¶ات �إىل كل 

 çيف تل̀`````∂ �ملجموع̀`````ات. فما حد ∑Î`````̀م�س

عد�د  يف م�رش مث̀`````اًل كان �نتفا�سة جرى �لإ

له̀`````ا بدق̀`````ة، ولي�ست �نفج̀`````ار �سعبي طبيعي 

ملو�طنني لهم مطالبهم، رغم �أحقية �مل�رشيني 

 çحد �لتحد باملطالب̀`````ة بحقوقهم ول يحق لأ

نياب̀`````ة عنهم، ولكنه̀`````ا �أXهرت م̀`````دى تاأثري 

�ل�سبكات �لجتماعية �لتي ل Áكن �إغما�ص 

�لعني عن دورها يف �ل�سيطرة وتوجي¬ �لر�أي 

�لع̀`````ام وقيادة �ملجموع̀`````ات �ل�سبكية. ومثال 

أ�سار �إلي¬ �أحد �ملو�ق™ �لرقمية،  على ذل∂ ما �

لكÎونية من معلومات  ومان�رشت¬ �ملو�ق̀`````™ �لإ

مريكي جارد كوهني، �لòي  عن �ليه̀`````ودي �لأ

كان مدير�ً ل`Google Ideas  ويعمل �ليوم 

مريكية ويعر± با�سم  موXفاً باÿارجي̀`````ة �لأ

مهند�ص »�لدÁوقر�طيqة �لرقميqة« و»�لثور�ت 

̀`````ة،  qلعربي� �للغت̀`````ني:  ويجي̀`````د  ̀`````ة«،  qخمليoمل�

و�لفار�سيqة. ويoن�س̀`````ب �إلي¬ تغòيqة �لثور�ت يف 

و�سط، وÁل̀`````∂ و‹موعت¬ معرفة  �ل�رش¥ �لأ
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كبرية ع̀`````ن و�ق™ �ل̀`````دول �لعربي̀`````ة، ويحاور 

أ�سهرp �ملنتديات يف مو�ق™p �لفي�ص  م̀`````™ فريق¬ �

ب̀`````و∑ منتح̀`````اًل �سخ�سية مو�ط̀`````ن من �لبلد 

�لòي يكتب عن̀`````¬، فلدي¬ خلفية عن كل بلد، 

وعا�ص يف عدد من �لبل̀`````د�ن �لعربيqة، ولدي¬ 

قوة لل�سغط على مو�ق™ مثل غوغل، وفي�ص 

بو∑، وتويÎ، وي�ستطي̀`````™ �لدخول و‡ار�سة 

طر�± �لت̀`````ي يريدها  �ل�سغ̀`````وط ل�سالí �لأ

ويعم̀`````ل عل̀`````ى تنميتها، وي�ستطي̀`````™ تغيري �أي 

فر�د، فيخفي حقائق  �سفحة من �سفحات �لأ

ويركõ على ما يريد �لÎكيõ علي¬، ول يوجد 

ح�ساب على �لفي�ص بو∑ �أو غري√ من �ملو�ق™ 

�لجتماعية ع�سي على فريق جارد كوهني. 

هò� �لرج̀`````ل كان قد ف�سل ف�س̀`````اًل ذريعاً يف 

–قيق خطط¬ لتوجي¬ ‹موعات نحو �لثورة 

�ملخملي̀`````ة يف �إير�ن حتى كاد يلغي م�رشوع¬، 

 íونية، جنÎلك ولكن¬ وكما تناقلت �ملو�ق™ �لإ

جناح م�رشوع¬،  يف تون�ص ‡ا �أعاد√ للعمل لإ

رغم �حÎ�منا ملطالب �ل�سعب �لتون�سي.

ومن ير�قب عمل �ملجموعات �لجتماعية 

 ßلتي تدعو للثور�ت يف بع�ص �لدول، يالح�

زيادة �رشطانية غريب̀`````ة يف �أعد�د �ملن�سمني 

لتل∂ �ملجموع̀`````ات قبل �نطال¥ �لنتفا�سات 

وىل. وهò� �أمر  أيامه̀`````ا �لأ باأيام قليل̀`````ة ويف �

ن¬  ل Áك̀`````ن �أن يح̀`````دç ب�سكل طبيع̀`````ي، لأ

 √òلتحك̀`````م به� í`````̀ل̀`````∂ مفاتيÁ هن̀`````ا∑ من

�ملجموعات، وقادر م̀`````ن خاللها على توليد 

أوتوماتيكية  ع�ساء بط̀`````ر¥ � ك̀`````م هائل من �لأ

تنت�̀`````رش كال�رشطان ويتم ع̀`````ن طريقها �إلغاء 

خ̀`````ر، وهو بطبيعة �حلال غري م�ستفõ، ول  Bل�

نت̀`````اê ‹موعات �سبيهة ت�ستطي™  حاجة ل¬ لإ

مو�جه̀`````ة ‹موع̀`````ات معار�س̀`````ة، ومو�جهة 

�لنم̀`````و �لطبيعي لتل∂ �ملجموعات وهو �لòي 

يحدç تر�كمياً نتيجة لعمل بر�مè �ل�سبكات 

�لجتماعية �لت̀`````ي تعتمد ب�سكل رئي�سي على 

 íلت�ساب∂ غري �ملحدود. و�ل�ستهد�± �لو��س�

�س̀`````ارة �إلي̀`````¬ �إ�سافة  و�ملوج̀`````ود، ويكف̀`````ي لالإ

د�رة  ملا ذكرن̀`````ا√ �أن نطال̀`````™ ت�رشيح̀`````ات �لإ

أوباما، و�إد�رت¬ �ÿارجية  مريكية للرئي�ص � �لأ

أ�سها هيالري كلينت̀`````ون، �لتي تبنت  �لت̀`````ي تر�

ن¶مة، ود�فعت  علناً ��ستخد�م �لقوة لتغيري �لأ

عن ��ستخد�م ما و�سفت̀`````¬ ب`»�لقوة �لòكيqة«، 

وتعرفت على عمل ‹موع̀`````ة »�ي�سوÆ« �لتي 

يقوده̀`````ا ج̀`````ارد كوه̀`````ني ل�ستخ̀`````د�م �سبكة 

نÎن̀`````ت كاأد�ة لتعبÄ̀`````ة �ملعار�سة يف �لدول  �لإ

�ملختلف̀`````ة. وعمل هò√ �ملجموع̀`````ة لتح�سري 

‰اذê للث̀`````ور�ت »�لناعم̀`````ة«، كما حدç يف 

�أوكر�نيا، وجورجي̀`````ا، وقرغيõ�ستان، ولبنان، 

وغريها م̀`````ن �لدول. وج̀`````ارد كوهني، نف�س¬ 

ألقاها  ل يخفي ه̀`````ò� �لتوج¬، ويف حما�رشة �

أكتوبر عام 2007 مبعهد  ول/� يف ت�رشي̀`````ن �لأ

دنى »وينيب«،  و��سنط̀`````ن ل�سيا�سات �ل�رش¥ �لأ
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–ت عن̀`````و�ن: »�لن�ساء و�ل�سباب و�لتغيري يف 

و�س̀`````ط«، وكان مو�سوعها �ملحوري  �ل�رش¥ �لأ

أ�سما√ كوهني ب`»�لدÁوقر�طية �لرقميqة«،  ما �

و�س̀`````ط جاهõون  �أن �ل�سب̀`````اب يف �ل�̀`````رش¥ �لأ

 Èارجي عÿ� أث̀`````ري ب�س̀`````كل خا�ص لتلقي �لتا

�ت �لتكنولوجيا �حلديثة« كف�سائيات  qر`````̀‡«

ذ�عة �ملرئية، و�لهو�تف �ملحمولة، و�سبكة  �لإ

ألق̀`````ى كوهني حما�رشة �أخرى يف  نÎنت. و� �لإ

أيار/ماي̀`````و عام 2010 –̀`````ت عنو�ن: »كيف  �

 çو–د ،»ïكن للتكنولوجيا �أن تغري �لتاريÁ

فيها وب̀`````كل و�سوح ع̀`````ن كيفي̀`````ة �ل�ستفادة 

من مو�ق̀`````™ �ل�سبكات �لجتماعي̀`````ة لتكوين 

Bر�ء معار�سة لل�سلطات،  ‹موعات عم̀`````ل، و�

مثلة �ملختلف̀`````ة حول Œارب  أ�سه̀`````ب يف �لأ و�

عدة قام به̀`````ا �سخ�سيqاً لتغي̀`````ري �لر�أي �لعام 

ح̀`````ول ق�سي̀`````ة ما. وه̀`````ò� �سيء ‡̀`````ا تعمل 

�لولي̀`````ات �ملتحدة علي¬، ومن يتاب™ ما تن�رش√ 

نÎن̀`````ت مبو�سوعية يجد �لكثري من  �سبكة �لإ

دلة على ذل̀`````∂. و�ملطلوب �ليوم هو حو�ر  �لأ

مو�سوع̀`````ي ينطلق من �لبيÄة �ملحلية ويعتمد 

على �لعلمية ويبنى على �حÎ�م �لر�أي و�لر�أي 

خر و�ل�سو�ب̀`````ط �لوطنية وعدم �لجنر�ر  Bل�

قليمية و�لعرقية و�لطائفية.  �إىل �ملتاهات �لإ

ن تقنيات �لت�سال �حلديثة هي �سالح ذو  لأ

حدي̀`````ن ول Áكن �ل�ستغن̀`````اء عنها يف عاملنا 

�ملعا�رش، ولبد من –�سني �لوطن و�ملو�طن 

ب�سياê من �لعل̀`````م و�ملعرفة بدلً من �لتخبط 

و�ل�سي̀`````ا´ يف معاجلة ما تفاجÄنا ب¬ تقنيات 

ن �لوط̀`````ن بحاجة  �ملعلوماتي̀`````ة �حلديث̀`````ة، لأ

لث̀`````ورة معرفي̀`````ة ت�ساعد√ عل̀`````ى �مل�ساركة يف 

ن�سانية و�لو�سول ملجتم™  تقدم �حل�س̀`````ارة �لإ

�ملعرفة �لòي تفÎ�ص في¬ �ل�سفافية و�ل�سد¥ 

يف �لتعام̀`````ل بني جمي™ �أفر�د �ملجتم™ �ملدين 

من  �ملعا�رش وموؤ�س�سات¬ وه̀`````و ما يحتاج¬ �لأ

من �ملعلوماتي. �لقومي و�لأ

من  ومن �لو��سí و�ملعرو± �أن �سيا�سة �لأ

أ من �سيا�سة  �õ`````̀ء ل يتجõملعلومات̀`````ي هي ج�

من �لقومي  م̀`````ن �لقومي، و�أن �سيا�س̀`````ة �لأ �لأ

تنطل̀`````ق م̀`````ن خلفي̀`````ات وطني̀`````ة و�جتماعية 

وثقافي̀`````ة وتاريخية. وتد�خلت �ليوم �إىل حد 

م̀`````ن �لعاملي. ومعرو±  بعي̀`````د م™ خلفيات �لأ

من تعتم̀`````د ومنò زمن طويل  �أن مفاهي̀`````م �لأ

م̀`````ن: �لع�سكري،  عل̀`````ى مقايي�ص ت�سم̀`````ل �لأ

و�ل�سيا�س̀`````ي، و�لقت�س̀`````ادي، و�لجتماع̀`````ي، 

للم�ساكل  �إ�ساف̀`````ة  و�ملعلومات̀`````ي،  و�لبيÄ̀`````ي، 

�حل̀`````ادة �لت̀`````ي تع̀`````اين منها بع�̀`````ص �لدول. 

من« م̀`````رت من خالل تطورها  ومفاهيم »�لأ

بعدة مر�حل تاريخية: فخالل �لقرنني �ل`16 

من  و17 كان �حلدي̀`````å يدور ح̀`````ول توفري �لأ

ف̀`````ر�د، وكان �ملطل̀`````وب م̀`````ن  �ل�سخ�س̀`````ي لالأ

Bنò�∑ �سم̀`````ان �أمن حياة و‡تلكات  �لدولة �

�لبورجو�زي̀`````ة  �لث̀`````ورة  وبع̀`````د  مو�طنيه̀`````ا. 
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 Çفكار و�ملباد م̀`````ن بالأ �لفرن�سي̀`````ة، �رتبط �لأ

�لتي نادت بها �لثورة �لفرن�سية وهي �حلرية، 

من  و�مل�س̀`````او�ة. �أما �لي̀`````وم فقد �أ�سب̀`````í لالأ

أ�سمل يفر�ص توفري �سمانات �أكيدة  مفهوماً �

من �لع�سكري، و�لقت�سادي، و�ملعلوماتي،  لالأ

و�لبيÄي، و�ل�سيا�س̀`````ي، و�لثقايف. وم™ تبا�سري 

�له̀`````دوء �لن�سبي �لòي ب�رش ب¬ �نتهاء �حلرب 

�لباردة بني �لكتلتني �ل�رشقية بقيادة �ل–اد 

�ل�سوفييتي �ل�سابق و�لغربية بقيادة �لوليات 

مريكية، �أخòت بع�ص �لدول ومن  �ملتحدة �لأ

مطل™ ت�سعينات �لقرن �ملا�سي ت�سدر قو�نني 

من �لقومي من وجهة �لن¶ر  –دد مه̀`````ام �لأ

جر�ء�ت �لو�جبة لتوفري �حلقو¥  �لر�سمية و�لإ

ف̀`````ر�د و�ملو�طنني، وموؤ�س�سات  �لد�ستورية لالأ

 íلدولة. وحماية �لقيم �لجتماعية، وم�سال�

خطار  ف̀`````ر�د، و�ملجتم™، و�لدول̀`````ة، من �لأ �لأ

 íارجي̀`````ة. وعلى �سوئها �أ�سبÿ�لد�خلية و�

م̀`````ن �لقومي خ�سائ�س̀`````¬ وقيم¬  لن¶̀`````ام �لأ

و�أف�سليات¬، ومن �أجل �سمانها كان ل بد من 

تفعي̀`````ل �لعو�مل �لع�سكرية وغ̀`````ري �لع�سكرية 

يف �Bن مع̀`````اً. و�أXه̀`````رت �È`````̀ÿ�ت �لعاملي̀`````ة 

�ملعا�̀`````رشة زيادة دور �لعو�مل غري �لع�سكرية، 

�لت̀`````ي �سملت عو�م̀`````ل جغر�في̀`````ة و�سيا�سية، 

و�جتماعي̀`````ة،  ومعلوماتي̀`````ة،  و�قت�سادي̀`````ة، 

أث̀`````ري �ملعلوماتية  تا وغريها. وج̀`````اء �زدي̀`````اد 

�حلديث̀`````ة يف ‹̀`````الت �حلي̀`````اة �لجتماعية 

من �ملعلوماتي يف  ليوؤكد على �أهمية توفري �لأ

من �لقومي.  أ م̀`````ن �لأ �õء ل يتجõلب̀`````الد كج�

ومو�كبة �لتطور �ملت�ساع̀`````د لن¶م �لت�سال 

قمار �ل�سناعية، وتاأمني دخولها فعلياً  عÈ �لأ

مر �لòي فر�ص  لل�ساحة �ملعلوماتية �لعاملية. �لأ

م̀`````ن �ملعلوماتي �لòي  مع¬ �̀`````رشورة توفري �لأ

و�ل�سيا�سية  �جلغر�في̀`````ة  �حلاج̀`````ات  ير�عي 

من �لقومي  لدول �لعا⁄، و�أن تاأخò �سيا�سة �لأ

جنبية، وحماية  باعتبارها م�سالí �لدول �لأ

أنو�´  �ل�ساح̀`````ة �ملعلوماتية �س̀`````د �أي نو´ من �

من  و�لأ و�ÿارجية.  �لد�خلي̀`````ة  �لعتد�ء�ت 

�ملعلوماتي يعني حماي̀`````ة �ملو�رد �ملعلوماتية، 

و�لقنو�ت �ملعلوماتي̀`````ة و�لنفتاح وو�سول �أي 

مو�طن و�ملن¶م̀`````ات �لجتماعية و�ملوؤ�س�سات 

�حلكومي̀`````ة بالكامل للم�س̀`````ادر �ملعلوماتية; 

وتوفري قدرة �لدول على حرية �حل�سول ون�رش 

�أي معلومات �سحيحة، معتمدة على حماية 

نباء �لكاذبة  م�سمونها من �لتحريف، ومن �لأ

و�لت�رشفات �لعدو�نية، �لتي توؤثر �سلبياً على 

�ل�سيا�س̀`````ة �لد�خلية، وتوؤث̀`````ر على �لعالقات 

�لقائمة بني �ملجموعات �لعرقية �لتي ت�سكن 

�لبالد، وتوؤثر عل̀`````ى �أو�سا´ �لت�سامí �لديني 

من  يف �لبالد. وتعت̀`````È من م�سادر تهديد �لأ

�لقومي و�ملعلوماتي �ÿارجية و�لد�خلية.

 á«LQÉÿG á«JÉeƒ∏©ŸG äGójó¡àdG π```̀ª°ûJh

جهõة: �ل�سيا�سية،  eƒ≤dG øe«: ن�ساطات �لأ CÓd
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و�لع�سكري̀`````ة،  و�لقت�سادي̀`````ة،  و�لديني̀`````ة، 

جنبية; ون�ساطات �ملن¶مات  و�لتج�س�سي̀`````ة �لأ

وجماعاته̀`````ا;  جر�مي̀`````ة  و�لإ رهابي̀`````ة  �لإ

و�ل�ستعد�د�ت �لتي تق̀`````وم بها بع�ص �لدول 

لو�س̀`````™ �سيا�سات ل�ستخ̀`````د�م و�سائل للتاأثري 

على �لبني̀`````ة �لتحتية للمعلوماتي̀`````ة و�ملو�رد 

�ملعلوماتية; وتفعيل �لتدخل �ملعنوي و�لثقايف 

لõيادة تاأثري وربط �جلي̀`````ل �ل�ساب مب�سادر 

 íارجية �لت̀`````ي تتفق وم�سالÿ� ملعلوماتي̀`````ة�

�جلهات �لتي تن�رشها.

 á«∏NGódG á«JÉeƒ∏©ŸG äGójó¡àdG πª°ûJh

eƒ≤dG ø```e```«: زي̀`````ادة �جلرÁ̀`````ة �ملن¶مة  CÓd

وت�سيي�سه̀`````ا، ون�̀`````رش �جلرÁ̀`````ة يف �ملجتم™; 

وتخفي�ص م�ست̀`````وى �لتعليم لدرجة ماأ�ساوية، 

لن�̀`````رش �جله̀`````ل يف �ملجتم̀`````™; وع̀`````دم كفاية 

خدم̀`````ات �ل�سبك̀`````ة �ملعلوماتي̀`````ة يف ‹الت 

د�رة �حلكومية; و�نت�سار جر�ئم �حلا�سب  �لإ

أ�س�ص �ملجتم™  يل (�لكمبيوت̀`````ر); وغي̀`````اب � Bل�

�ملدين ودولة �حلقو¥.

م̀`````ن �ملعلوماتي  وي�س̀`````ا± لتهديد�ت �لأ

خالقي̀`````ة  تهدي̀`````د�ت: �حلي̀`````اة �ملعنوي̀`````ة و�لأ

للنا�̀`````ص و�ملجتم̀`````™; و�حلق̀`````و¥ �لد�ستوري̀`````ة 

وحريات �ملو�طنني; و�لبنية �لتحتية للمو�رد 

من  ك̀`````Ì تهديد�ً لالأ أينا �لأ �ملعلوماتي̀`````ة. وبر�

�ملعلومات̀`````ي يف �ل̀`````دول �لنامية هي ‹الت 

�لثقاف̀`````ة �لجتماعي̀`````ة، و�لنتائ̀`````è �ل�سلبي̀`````ة 

زم̀`````ات �لقت�سادي̀`````ة �لت̀`````ي يع̀`````اين منها  لالأ

زمات  أث̀`````ري�ت �ل�سلبية لالأ ن �لتا �ملو�طنون. لأ

�لقت�سادية يع̀`````اين منها �ملو�طن̀`````ون ب�سكل 

مبا�رش; ويعتÈ �نع̀`````د�م �لكفاية �لجتماعية 

من  يف �أي ‹تم̀`````™ من �أخطر تهدي̀`````د�ت �لأ

�لقومي; وغي̀`````اب �ملعرف̀`````ة و�حل�سول على 

معلوم̀`````ات “ك̀`````ن من �حل�س̀`````ول على عمل 

منا�سب توؤدي �إىل زي̀`````ادة �ل�رشيحة �ل�سكانية 

�لتي تعاين من �جلهل يف �ملجتم™، ول “ل∂ 

فر�ساً قانونية للح�سول على رفاهية �حلياة 

زمات �لناŒة  �ملطلوبة، وÁك̀`````ن �أن تلعب �لأ

عن �نت�سار �جلهل يف �أي ‹تم™ دور �ل�ساعق 

 íزمات �لتي توؤدي للفو�سى وت�سم �ملفجر لالأ

بالتدخ̀`````ل �ÿارجي يف �ل�س̀`````وؤون �لد�خلية 

زم̀`````ات �ملعنوية  لل̀`````دول �مل�ستقل̀`````ة. و“يõ �لأ

�لت̀`````ي تعاين منه̀`````ا ‹تمعاتن̀`````ا �لعربية قبل 

كل �س̀`````يء ب�سيا´ �لقي̀`````م �لأخالقية و�سعف 

م̀`````ن �لقومي  �ل̀`````ولء للوط̀`````ن. وم�سال̀`````í �لأ

و�سا´ تتطل̀`````ب توحيد جهود كل  يف ه̀`````ò√ �لأ

�لقطاعات �لثقافية، و�لفنية، و�لجتماعية، 

وقطاعات �لتعليم، و�لعلوم، وو�سائل �لت�سال 

عالم �جلماهريي̀`````ة، و�لهيÄات �ل�سيا�سية  و�لإ

و�لديني̀`````ة، للعم̀`````ل يف �إط̀`````ار بر�مè موحدة 

للتط̀`````ور �لجتماعي و�لثق̀`````ايف يف �ملجتم™، 

بر�مè تعتمد على �لفك̀`````ر �لوطني �ل�سامل، 

 èأنف�سهم، بر�م �لòي ينطلق من �ملو�طن̀`````ني �
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تعتم̀`````د يف قيمها عل̀`````ى �لوطني̀`````ة و�لعد�لة 

�لجتماعية.

ن�س̀`````اين �أن �ملو�جهات  وي¶هر �لتاريï �لإ

أثناء �لتح�سري  �ملعلوماتية كانت Œري د�ئماً �

للقي̀`````ام باحلروب. وت�ستخ̀`````دم �ليوم flتلف 

�ساليب للتاأثري على مقدر�ت �ÿ�سم، �إىل  �لأ

جانب �لطر¥ �لتقليدية كالتج�س�ص، ومكافحة 

�ل�سيكيولوجية  �ل�سغوط  وتوجي¬  �لتج�س�ص، 

خالقي̀`````ة، حتى �إنه̀`````ا �أ�سبحت ت�ستخدم  و�لأ

ذ�عات �مل�سموعة  للمو�جهات �جلارية عÈ �لإ

لكÎونية.  �لإ �ملعلوماتية  و�ملرئية، و�سب̀`````كات 

و�أدت �لثورة �لعلمية و�لتقنية �إىل –ول جòري 

يف �ل�̀`````رش�´. وجرت تغ̀`````ري�ت نوعية وكمية 

يف �ملو�جه̀`````ات �ملعلوماتية بعد قيام �ل�ساحة 

و�نت�سارها  �ملوح̀`````دة  �لدولي̀`````ة  �ملعلوماتي̀`````ة 

�لو��س™، و�أ�سبí �إجر�ء �لعمليات �ملعلوماتية 

و�ل�سيكيوجلي̀`````ة، ع̀`````ن طريق ن¶̀`````م �ل�رش�´ 

لك̀`````Îوين �أكÌ ن�ساط̀`````اً، ويجري ��ستخد�م  �لإ

تكنولوجيا جديدة معا�رشة ومتطورة، للتاأثري 

على �ملو�رد �ملعلوماتي̀`````ة، وبنو∑ �ملعلومات، 

 ç�و�إد�رة ن¶̀`````م �لت�س̀`````الت. ومك̀`````ن �إحد

نÎنت« من  �سبك̀`````ة �ملعلوماتية �لعاملي̀`````ة »�لإ

من �لقومي لبع�ص �لدول،  زيادة تهديد�ت �لأ

ور�فق¬ Xه̀`````ور مفاهيم جدي̀`````دة. ك`»حروب 

�ل�سبكات« وهي من �ملفاهيم �جلديدة وتعني 

�لت�سل̀`````ل ل�سبكات �ÿ�سم لتدمريها و–قيق 

�ل�سيطرة �ملعلوماتية، �أو �خÎ�قها للح�سول 

أو د�̀`````ص معلومات  عل̀`````ى معلومات معين̀`````ة، �

ملفق̀`````ة. وباملقارنة م™ �حل̀`````روب �ملعلوماتية 

�لتقليدية، فحروب �ل�سبكات �أXهرت و�سائل 

هد�±  وطرقاً flتلف̀`````ة “اماً للو�س̀`````ول لالأ

ن: مهام �حل̀`````روب �ملعلوماتية  �ملو�سوع̀`````ة لأ

تتو�ف̀`````ق م̀`````™ �لن¶̀`````م �ملعلوماتي̀`````ة و�سبكات 

أج̀`````ل تخريبها وتعطيل عملها  �ÿ�سوم من �

ن مهام حرب �ل�سبكات تتناق�ص  �لطبيعي; ولأ

م™ طبيعة عمل تل∂ �ل�سبكات. حتى �إن بع�ص 

�لباحثني �عتÈو� �أن حرب �ل�سبكات ما هي 

أنها �أ�سبحت  �إل مقدمة حلروب �مل�ستقبل. و�

ث̀`````ارة �ل�رش�عات �ملعلوماتية  عاماًل و�قعياً لإ

و�ل�رش�عات �لجتماعية.

وت̀`````Èز �ملجموع̀`````ات �ملوؤي̀`````دة حل̀`````روب 

�ل�سب̀`````كات �أن: �ملنا�سلني م̀`````ن �أجل �لعد�لة 

نÎنت  �لجتماعي̀`````ة، ي�ستخدمون �سبك̀`````ة �لإ

هد�فهم �ÿا�سة، ومن  من �أجل �لو�س̀`````ول لأ

�أجل نقل �لع̀`````دوى �ل�سيا�سية و�لدÁاغوجية 

نÎنت  �حلقوقي̀`````ة لل�سباب من م�ستخدمي �لإ

من �أجل �إف�سادهم وت�سليلهم; و�أن �ملجموعات 

�لعرقي̀`````ة و�لقومية تعتÈ م̀`````ن �لقنو�ت غري 

أو �ملجتمعات �ل�سغرية، �لتي تنا�سل  �لكبرية �

من �أجل ��ستقالله̀`````ا �لقومي; و�أن �ملن¶مات 

رهابي̀`````ة، ت�ستخدم �سبكات  و�ملجموع̀`````ات �لإ

نÎنت للقيام بعملي̀`````ات معلوماتية و��سعة  �لإ
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من خالل حروب �ل�سبكات. حتى �إن حكومة 

مريكية كانت م�سطرة  �لوليات �ملتح̀`````دة �لأ

رهابيني  لتخاذ �إجر�ء�ت حمددة ملو�جهة �لإ

عمال، ولتقييم  �لòين يقوم̀`````ون مبثل هò√ �لأ

�لعمل  لتخري̀`````ب  و�إمكانياته̀`````م  مقدر�ته̀`````م 

�لطبيع̀`````ي للن¶̀`````م �لهامة يف حي̀`````اة �ملجتم™ 

�لتحتي̀`````ة  و�لبني̀`````ة  و�ل�سب̀`````كات  و�لب̀`````الد، 

للمعلوماتية. وح�سب تعبري مدير ق�سم حماية 

مريكي  من �لفي̀`````در�يل �لأ �لبن̀`````ى �لتحتية لالأ

ماي̀`````كل فيتي�ص، ف̀`````اإن �لتكنولوجيا �حلديثة 

رهاب بالت�سل̀`````ل ل�سبكات  ت�سمí ملدي̀`````ري �لإ

�أجهõة �لدولة، ووقف عم̀`````ل �إد�ر�ت كاملة، 

و�إحد�ç تخريب و�إدخال دعاية غري قانونية، 

وهي خطرة، وتعتÈ حمايتها من مهام عمل 

مريكية، ملو�جهة  من �ÿا�سة �لأ خدم̀`````ات �لأ

قدرة flربي �ل�سبكات، وقدرتهم على �إدخال 

»�لكمبيوتر«  لي̀`````ة  Bل� للحا�سب̀`````ات  فريو�سات 

يف �ل�سبك̀`````ة �لعنكبوتية �لدولية. مثل فريو�ص 

أنا �أحب∂«، �لتي  »خنف�سة �حلب«، وفريو�ص »�

لكÎوين وخربت »عقول«  أر�سلت بالÈي̀`````د �لإ �

لي̀`````ة »�لكمبيوت̀`````ر«، و�أحلقت  Bحلا�سب̀`````ات �ل�

أ�̀`````رش�ر�ً بلغت 10 ملي̀`````ار�ت دولر �أمريكي،  �

وهو م̀`````ا يع̀`````ادل �ملو�زن̀`````ة �ل�سنوي̀`````ة لدولة 

�سغ̀`````رية. حت̀`````ى �إن ‹موعة م̀`````ن �ملت�سللني 

 Legion of the :ن̀`````ت مثلÎن ل�سبكات �لإ

Underground �أعلن̀`````ت حرباً معلوماتية 

عد�م ‹رمني �ثنني من  �سد بكني �نتقاماً لإ

‹رمي �لكمبيوتر يف �ل�سني: و�أدى ن�ساطهم 

للق�ساء بالكامل عل̀`````ى جمي™ ن¶م �حلا�سب 

يل �ل�سيني̀`````ة. و�أن �لعنا�رش و�ملجموعات  Bل�

نÎنت  �ملجرمة �لعابرة للقار�ت، ت�ستخدم �لإ

للقيام باأعم̀`````ال flالفة للقانون. و�أن جوهر 

خ�سائ�̀`````ص �لقي̀`````ام بحروب �ل�سب̀`````كات هو 

�لتاأثري �لنف�سي عل̀`````ى ‹موعات ب�رشية عن 

طريق ن�̀`````رش �أخب̀`````ار م�سلل̀`````ة وملفقة. ويف 

بع�ص �لدول ت�ستخدم �حلركات �لجتماعية 

ط̀`````ال¥ بد�ية �ل�رش�عات  نÎنت، لإ �سبكة �لإ

�لجتماعية و�ل�سيا�سية �لكبرية.

وت�ستخ̀`````دم من¶مات �جلرÁ̀`````ة �لعابرة 

نÎنت ك`»�سو¥ �سود�ء« من  للقوميات �سبكة �لإ

�أجل �لت�سويق �لدويل للب�سائ™ �مل�سكو∑ فيها 

و�لقيام بعمليات غري قانونية. و�أن �لتجمعات 

و�ملك�سيكي̀`````ة،  �لكولومبي̀`````ة،  جر�مي̀`````ة  �لإ

و�لرو�سية، وغريها من دول �لعا⁄ ��ستخدمت 

أج̀`````ل ن�ساطاتها. ومن  نÎن̀`````ت من � �سبكة �لإ

جر�مية  �أجل مكافحة مثل هò√ �ل¶و�هر �لإ

�أحدث̀`````ت يف �لكثري م̀`````ن دول �لعا⁄ خدمات 

من �لقومي. ومن  خا�سة لن¶م خدم̀`````ات �لأ

من  مثلة على ذل∂ �ÿدمة �لفيدر�لية لالأ �لأ

يف رو�سي̀`````ا �لتي �أحدث̀`````ت ‹موعة عمل يف 

ن¶ام �لو�سائل �لتكنولوجية لتقدË �مل�ساعدة 

و�̀`````رشح   ،å`````̀لبح� �أعم̀`````ال  �لعملياتي̀`````ة يف 
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مديره̀`````ا كابانو± �ص. باأن¬ على هò� �ل�سكل 

�سيتم يف �مل�ستقب̀`````ل �لتعامل م™ كل �جلر�ئم 

�ل�سبكية يف �لع̀`````ا⁄. يف �لوقت �لòي يخطط 

‹رمون م̀`````ن قر��سنة �لبح̀`````ر للدخول �إىل 

نÎنت  B�سيا عÈ �سبكة �لإ �ساحة جنوب �رش¥ �

ل�رشق̀`````ة �لنفط. وهن̀`````ا∑ معلومات ت�سري �إىل 

�أن جمهورية كوريا �ل�سعبية جلاأت ÿدمات 

قر��سن̀`````ة �لبحر للحفا® عل̀`````ى �سيادتها يف 

�ملناط̀`````ق �ملتناز´ عليها. وت�ستخدم �ملن¶مات 

نÎنت من �أجل  رهابية �لدولية �سبك̀`````ة �لإ �لإ

�لدعاي̀`````ة ون�̀`````رش �أفكاره̀`````ا. و�إ�سافة لòل∂ 

ي�ستخدم̀`````ون تكنولوجيا حديث̀`````ة “كن من 

رهاب«، �أي  �إح̀`````د�ç ما ي�سمى ب`»�أ‡ي̀`````ة �لإ

�ملكافح̀`````ني �مل�ستعدي̀`````ن يف �أي وقت للكفاح 

خرى، مثل: �أفغان�ستان،  على �أر��سي �لدول �لأ

و�لبو�سن̀`````ة، و�ل�سي�س̀`````ان، و�جلõ�ئر، وتون�ص، 

وم�رش، وغريها من �لدول، ودمè ن�ساطاتها 

�لتجارية،  �لن�ساط̀`````ات  م̀`````™  يديولوجي̀`````ة  �لأ

�سلحة، وغريها  وŒارة �ملخدر�ت، وŒارة �لأ

من �لن�ساطات �ملخالفة للقانون.

م̀`````ن �ملعلوماتي،  وهنا∑ �Œ̀`````ا√ �Bخر لالأ

يتمثل يف �أن �لدول �ملتطورة كالوليات �ملتحدة 

وروبية،  مريكي̀`````ة، و�لياب̀`````ان، و�ل̀`````دول �لأ �لأ

أثناء �لعومل̀`````ة �ملعلوماتية ز�دت من �سغوطها  �

�ل�سيا�سية، و�لقت�سادي̀`````ة، و�لع�سكرية، على 

خ̀`````رى. وهò√ حقيق̀`````ة تدعو �إىل  �ل̀`````دول �لأ

�رشورة �إ�سد�ر وثيقة دولية، ت�ستطي™ توفري: 

لغاء يف �لتطور  ن�سان غري �لقابلة لالإ حقو¥ �لإ

من و��ستخد�م وحفß و�حل�سول و�إر�سال  Bل�

أية معلوم̀`````ات، با�ستثناء �حلالت �لتي �تفق  �

من يف  عليه̀`````ا �ملجتم™ �ل̀`````دويل; وزي̀`````ادة �لأ

�ل�سبكات و�لن¶م �ملعلوماتية �ملحدثة ‹دد�ً; 

وحماية �لو�سط �ملعلوماتي للمجتم™ �لدويل، 

 íوتط̀`````ور√ ل�سال íوحماية ت�سكل̀`````¬ �ل�سحي

�ملو�طن̀`````ني، و�ملن¶م̀`````ات و�ملجتم̀`````™ �لدويل 

أث̀`````ري �ملعلوماتي  بالكام̀`````ل; و�حلماية من �لتا

�لعل̀`````وم، و�لثقافة، و�لقت�ساد،  �ل�سيÅ على 

و�لوع̀`````ي �لجتماع̀`````ي; و�لتع̀`````اون �ل̀`````دويل 

ن�سانية.  �لو��س™ يف كل ‹الت �لن�ساطات �لإ

و�إ�س̀`````د�ر مثل هò√ �لوثيق̀`````ة �سيوفر �إمكانية 

تطور �ساح̀`````ة معلوماتية عاملي̀`````ة و�حدة يف 

Xرو± �لت�سييق على كل ‹الت و�إمكانيات 

أ�سا�ص قو�عد  �ملو�جه̀`````ات �ملعلوماتية عل̀`````ى �

�حلقو¥ �لدولية.

و�ÿال�سة: �أن �لتطور �لد�ئم للمقدر�ت 

�حل�سارية ‡كن فقط يف حال توفر �ملو�رد 

ن �أي  �ملعنوي̀`````ة و�ملادية غ̀`````ري �ملح̀`````دودة. لأ

ح�سارة ل “ل∂ طاق̀`````ة خالقة دون حدود، 

أية ح�سارة تنتهي  وهò� يعن̀`````ي �أن �إمكانيات �

أو �لتد�خل م™ غريها  يف �لنهاية، �إما باملوت، �

من �حل�سار�ت. ويرى �لبع�ص �أن �Œاهات 

�لتط̀`````ور يجب �أن تاأخò توجهات قيمية مثل: 
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-�لنتق̀`````ال من �لعمل �حل̀`````ر لر�أ�ص �ملال �إىل 

�لتجمع̀`````ات �حلكومية. وزي̀`````ادة دور �لدولة 

يف �لقت�س̀`````اد;- وزي̀`````ادة تغي̀`````ري�ت �لتطور 

�ملعن̀`````وي و�لأخالقي للمجتم̀`````™: عن طريق 

بد�عية للثقافة �لغربية«، ل`»ت�رش¥  »�لقوى �لإ

�سم�ص �لثقافة �لغربية« كما يدعو �سبينغلري، 

و�سوروك̀`````ني،  ويا�سبري�̀`````ص،  وبريديايي̀`````ف، 

وغريهم; -و�لÎكيõ على �ملجالت �ل�سيا�سة: 

»فقد �نتهى ع�̀`````رش �ل�سيا�سيني �لع¶ماء«;- 

وتد�عي̀`````ات �نهي̀`````ار �–̀`````اد �جلمهوري̀`````ات 

�ل�سوفييتية �ل�سÎ�كي̀`````ة: كما قال �ل�سيناتور 

أبد�ً مÎبعة  �جلمهوري دويل: »⁄ تكن �أمريكا �

على قمة �لعوملة كما يف مثل هò√ �ل¶رو±«. 

مريكية �أ�سبحت تفر�ص  فالوليات �ملتحدة �لأ

منتجات �حل�سارة �لغربية �ملتطورة رغم �أن: 

مريكي و�سل لنهايت¬. و�أXهرت  B) »�لقرن �لأ �

 Æوõلقرن �لع�رشي̀`````ن �لكبرية ب� ç�أه̀`````م �أحد �

�لياب̀`````ان كدول̀`````ة ع¶مى متفوق̀`````ة; ب) و�أن 

�لقرن �لع�رشين كان قرناً �أمريكياً. وتوق™ �أن 

أي�ساً«; -  يك̀`````ون �لقرن �ل`21 قرن̀`````اً �أمريكياً �

وروبي̀`````ة م™ �نهيار �–اد  وقدوم �لنه�سة �لأ

�جلمهوري̀`````ات �ل�سوفييتية �ل�سÎ�كية ونهاية 

�حلرب �لباردة. دف™ هانتينغتون للقول: »ولو 

�أن يف كل �لع̀`````ا⁄ يتد�ف™ �لب�رش على �لطو�بري 

مريكيني، ففي  أبو�ب �مل�ست�ساري̀`````ن �لأ أم̀`````ام � �

بروك�سي̀`````ل دول بالكامل وقف̀`````ت على �لدور 

وروبي«، و»�لفيدر�لية  أبو�ب �ل–اد �لأ خلف �

�لغني̀`````ة، و�ملتنوعة  لل̀`````دول  �لدÁقر�طي̀`````ة، 

�جتماعياً م™ �لقت�س̀`````اد �ملتد�خل Áكن �أن 

تتحول �إىل قوة ع¶مى على �ل�ساحة �لدولية. 

و�إذ�ً فالقرن �لقادم لي�ص �أمريكياً، وهò� يعني 

أن¬ يكون �لقرن �لقادم قرناً  أن¬ من �ملمك̀`````ن � �

�أوروبي̀`````اً. وقيادة �لع̀`````ا⁄ �Œهت نحو �لغرب 

طل�سي يف بد�ية �لقرن �ل`20،  عÈ �ملحيط �لأ

وÁك̀`````ن �أن تعود للخلف نح̀`````و �ل�رش¥ خالل 

�سيا يف �لقرن  Bة �سن̀`````ة«; -و�أن �لقي̀`````ادة لÄم

ن¬ م™ نهاية �لقرن �ل`19 ح�سب تعبري  �ل`21 لأ

ê. خي̀`````¬ (وزير خارجية �لولي̀`````ات �ملتحدة 

بي�ص �ملتو�سط–  مريكية) كان: »�لبحر �لأ �لأ

طل�س̀`````ي يف �ملا�سي كانا �ملحيط  و�ملحيط �لأ

�حلا�̀`````رش، و�ملحيط �له̀`````ادي �سيكون حميط 

�مل�ستقبل«.

من �لقومي  أ�ستاذ م�ساع̀`````د باأكادÁية جلنة �لأ من �لقومي. � أ من �لأ �õء ل يتجõ`````̀م̀`````ن �ملعلوماتي كج أ.: �لأ � .ê باي�سالبايي̀`````ف  -1

نÎنت. بجمهورية قاز�ق�ستان. مو�د �سبكة �لإ

بجدية �جلديدة، 2011/3/19. �ل�سبكات �لجتماعية وقيادة �لر�أي �لعام، �لثور�ت �لعربية ‰وذجاً. //�لأ  -2

�سح̀`````ف عÈية: دول عربية جديدة �ست¶هر بعد �نق�سا´ غيوم �لثور�ت. //لندن: �لقد�ص �لعربي، 2011/3/26، نقاًل عن   -3

�سحيفة هاBرت�ص 2011/3/25.

لكÎوين: أ.د. حممد �لبخاري: �تخاذ قر�ر�ت �ل�سيا�سة �ÿارجية. على �لر�بط �لإ �  -4

http://bukharimailru.blogspot.com/200908//blog-post_17.html
لكÎوين: عالم �لدويل و�ل�سيا�سة �ÿارجية. على �لر�بط �لإ أ.د. حممد �لبخاري: �لإ �  -5
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http://bukharimailru.blogspot.com/200908//blog-post_1404.html
50- هاBرت�ص تروê ل` » �سايك�ص- بيكو« جديدة يف �ملنطقة. //دم�سق: �لثورة- ر�سد �إلكÎوين �أخبار. 2011-3-28.
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قدر علينا �أن نرى منازلنا تت�ساقط على �ساكنيها فتحولهم �إىل جò�ذ�ت. 

نني، منهم من ذهب �إىل حيå ل عودة،  qأ�سقائنا مقر و�أن ن̀`````رى �لBل± من �

ومنه̀`````م من ر�ص يف �ل�سجون حيå تت�ساق̀`````ط  �لكر�مات مثلما يت�ساقط ور¥ 

�ÿريف. 

مل يف �ن�سكا±  ت حياتنا باملهانة وتتالت �لهõ�ئم و��سمحل �لأ بعد �أن �متالأ

بي�ص  �ل�رشq بوقت مرئي بات من و�جب �لقلم �أن ينõل �إىل �ل�ساحة بال�سالح �لأ

.…Qƒ°S mΩÉfih åMÉH

.»æ«°ù◊G ó«dh ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò
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بكلمة �حلق “الأ �ل�س̀`````در �لعربي بالقناعة 

وت�سف™ وجو√ �ل¶لمة وتÈز نفاقهم لòل∂: 

جيال �لقادمة �لتي  وجهت كالمي �إىل �لأ

مة يف �لتحرر م̀`````ن �لتبعية لقد  ه̀`````ي �أمل �لأ

�ختل̀`````ط �ل�سو�د بالبيا�ص حت̀`````ى بات ع�سري�ً 

عل̀`````ى �لكثريين منا �أن Áي̀`````õو� بني �ل�سديق 

و�لعدو فجمي™ ماB�سينا �لقومية ⁄ تق™ �إل ‡ن 

أنها �سد�قة  ح�سبناه̀`````م �أ�سدقاء ثم �كت�سفنا �

ل̀`````دودة ر�فقتنا مر�فقة �ل¶ل لل�سبí لقد بل≠ 

�لختالط بن̀`````ا �إىل مو�ق™ �لعمال̀`````ة و�لغباء 

ف�س̀`````اد بيننا �أن تبعيتنا �لعلمي̀`````ة و�ل�سيا�سية 

�سدقاء هي عنا�رش من  و�ملنهجي̀`````ة لهوؤلء �لأ

كينونتنا وجدت لتبقى فينا ما بقينا.

ن ل تõ�ل �لقناعة “الأ �لكثريين  Bحتى �ل

مريكي  وروبي و�لأ من̀`````ا وهي: �أن �لفري̀`````ق �لأ

هم حلف̀`````اء عمرنا و�أن رد�ءهم �لدÁقر�طي 

ي�ستوعبنا و�إن �إلõ�منا مبخططاتهم هو �إلõ�م 

ب لبن¬ �لòي ⁄ تكتمل �أهليت¬. �لأ

هلية �لناق�سة كم طال عليها   يا لهò√ �لأ

�لõم̀`````ن ها قد مرت قرون وم̀`````ا تõ�ل �Bخòة 

باأعناقنا. 

يف �لي̀`````وم �لثال̀`````å من غõو لبن̀`````ان لعام 

2006م دع̀`````ت كون̀`````دي ليõ� ر�ي�̀`````ص وزيرة 

مريكي̀`````ة �إىل د�ر �ل�سفارة يف  �ÿارجي̀`````ة �لأ

بريوت ع̀`````دد�ً كبري�ً من كب̀`````ار �ل�سخ�سيات 

�ل�سيا�سي̀`````ة يف لبن̀`````ان وهن̀`````ا∑ عل̀`````ى مائدة 

مريكية �لتي  �ل�سفارة وفيما كانت �لطيار�ت �لأ

يقودها طيارون �إ�رش�ئيليون يõرعون �جلنوب 

بالقناب̀`````ل و�ل�سو�ريï حتى �لفو�سفوري منها 

كانت �ساحبة �ل�سعادة ت�̀`````رشح ل�سا�سة لبنان 

�حلكم̀`````ة م̀`````ن �حل̀`````رب �لقائم̀`````ة ونتائجها 

يجابية على �ملنطقة مبا فيها لبنان ففجر  �لإ

و�سط �لكب̀`````ري ين�سل̀`````ï �ليوم من  �ل�̀`````رش¥ �لأ

Xالم �لقرون وخارطت¬ �رشقا وغربا و�سمال 

مريكية  وجنوب̀`````اً “̀`````ددت على �ملن�س̀`````دة �لأ

لتق̀`````وم �ل�سيا�س̀`````ة باإجر�ء عملي̀`````ة جر�حية 

ت�ستاأ�سل �لõو�ئد و�لنتوء�ت �ل�سيا�سية وتردم 

�حلفر �ملعار�س̀`````ة لكي ي�ستوي �جلمي™ –ت 

مريكية �ل�سخمة. �سطو�نة �لأ �لأ

فل�سطني �أم ق�ساي̀`````ا هò� �ل�رش¥ و�أعمق 

هموم¬ قامت فيها كتلت̀`````ان من �لهموم كتلة 

فل�سطينية عربية وكتل̀`````ة �إ�رش�ئيلية �أمريكية 

همان بد� �أن ل لقاء بينهما �لهم �لفل�سطيني 

ق�سى)) وكني�ستي  �لعربي يخ�سى عل̀`````ى ((�لأ

�ملهد و�لقيامة ويخ�سى عل̀`````ى �لتاريï �لòي 

�متد بال �نقطا´ �أكÌ من �سبعني قرناً و�لهم  

�رش�ئيلي �لغرب̀`````ي ي�سعى ملحو �لتاريï من  �لإ

�لõم̀`````ن وكتابة تاريï جدي̀`````د للمنطقة كانت 

حرب 1948 �أول ف�سل من ف�سول¬ ثم تتالت 

ف�سول¬ فيما بعد..

 »حرب 1956« و»حرب 1967« و»حرب 

1973« و»ح̀`````رب 2006« و»�حل�سار �لكثيف 
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عل̀`````ى غõة و�سورية« و»�ملفاو�سات �ليوم �لتي 

أو�سل̀`````و فلم –قق للفل�سطينيني  �بتد�أت من �

أنها م�ستمرة منò حو�يل ع�رشين  �أي �سيء م™ �

عاماً«. 

ثم هنال∂ ف�سول ل يكتمل تاريï فل�سطني 

 ñبالن�سبة لهم �إل �إذ� –ققت وهي خلق �ملنا

�لدويل لطرد �Bخر عربي (م�سلم �أو م�سيحي) 

من فل�سطني وتن¶يفها من �ل�سو�ئب �لعربية 

.ïمن ب�رش ومقد�سات وتاري

نعم: 

ḿ �أمريكي يب�سط رد�ء√ �لدبلوما�سي  ثمة ر�

و�لع�سكري على �لعرب و�ليهود يف فل�سطني 

فتحركت دبلوما�سيت¬ ودبلوما�سيو√ و�رتفعت 

ألqب مع¬ دول �لعا⁄ �لد�ئرة  بروق̀`````¬ ورعود√ و�

يف فلك¬ وتاأبط بع�̀`````ص �لعرب من �سيا�سيني 

ور�سميني.

 هò� �جلمهور �لعامل̀`````ي ⁄ تتحر∑ �سعرة 

أ�سري  و�حدة من �أريحيت¬ عل̀`````ى ع�رشة �Bل± �

طفال.  فيهم �ل�سيوñ و�لن�ساء و�لأ

⁄ يتح̀`````ر∑ �ل�سمري �لعامل̀`````ي قيد �أ‰لة 

ذلل �لتي تخÎ¥ �ل�سخ�سية  Œا√ �سنو± �لإ

�لفل�سطينية و�لكر�مة �لعربية. 

نه�̀`````ص  �إىل  كالب يدفعه̀`````ا مرو�سوه̀`````ا 

أياديه̀`````م و�أرجلهم  �ل�سجن̀`````اء �لòي̀`````ن ربطت �

غالل وغمرت روؤو�سهم باأكيا�ص �ÿي�ص. بالأ

م�ساج̀`````ني يوؤت̀`````ى بهم م̀`````ن زنõ�ناتهم ثم 

يج̀`````ردون من ثيابه̀`````م حتى �لع̀`````ري �لكامل 

وتÎ∑ �حلرية لعد�سات �لت�سوير لكي ت�سور 

كل �سيء حتى ما ل يجوز ت�سوير√. 

خالقية نقلتها  �سور يف منتهى �لبò�ءة �لأ

�إىل �ل�رش¥ و�لغرب و�ل�سمال و�جلنوب و�سائل 

عالم �ملرئي و�ملقروء.  �لإ

مهم̀`````ة �أ�سح̀`````اب �لقل̀`````م �أن ي�سعو� بني 

جي̀`````ال �لقادمة حقائ̀`````ق ما يجري  �أيدي �لأ

أ�سباب  و�أن ي�̀`````رشدو� بكامل �لنõ�هة و�حلياد �

تخلفنا وتقدمهم وبوؤ�سنا و�سعادتهم و�سعفنا 

وقوتهم. 

�أن يو�سحو� بجالء ملاذ� تغلب �لقليل على 

�ساطري على �حلقائق  �لكثري و�لأ

يف ذل̀`````∂ وبعد ذل∂ Áك̀`````ن �ÿروê من 

�مل�سيق. 

حõ�ب يف  أح̀`````د �لأ »كفاي̀`````ة« كم̀`````ا يقول �

م�رش 

هò� �ل�سغ̀`````ط �ل�سديد على �سورية عõل 

�سيا�س̀`````ي وح�س̀`````ار �قت�س̀`````ادي وعõل̀`````ة عن 

�لعا⁄. 

هò√ �حلدود �للبناني̀`````ة �لتي فتحت من 

رب™ عل̀`````ى ت�سفي̀`````ة �حل�سابات  �جله̀`````ات �لأ

�لد�خلية و�ÿارجية وعلى مÄات �جلو��سي�ص 

�رش�ئيلي.  و�سبكات �لتج�س�ص �لإ

غõة هò√ �ل�سخرة �ل�سامدة منò �أربعني 

�سه̀`````ر�ً متحملة ب�سالبة �جلب̀`````ال ما فر�س¬ 
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عليها ن¶ام̀`````ا �حلكم يف �إ�رش�ئيل وم�رش من 

من™ و–¶ري وحرمان حتى من �ÿبõ و�ملاء 

و�لدو�ء و�لكهرباء. 

�لع̀`````ر�¥ ذبح̀`````و√ من �لوري̀`````د �إىل �لوريد 

�سو�رع¬ ل Œف عنها �لدماء.

 كلم̀`````ة �لعروب̀`````ة و�لع̀`````رب �أ�سح̀`````ت يف 

X̀`````ل �لر�عي �حلن̀`````ون ح�رشج̀`````ة يف �سدور 

�لعر�قيني. 

�لع̀`````ر�¥ �ل̀`````òي عا�ص ع�̀`````رش�ت �لقرون 

م̀`````™ �لتعدد �لطائفي و�لقوم̀`````ي يعي�ص �ليوم 

يف X̀`````ل �لدÁقر�طيني �جل̀`````دد حياة �لتنو´ 

و�لتوز´ (�سيعي �سني) (عربي كردي) (م�سلم 

م�سيحي) وتتغلغل يف �سميم¬ �سيا�سات �لدول 

قليمية ولكل  وم�ساحلها �ÿارجية منها و�لإ

من تل∂ �ل�سيا�سات جمهور عر�قي ي�سري ور�ء 

�ل�سيد مثلما ي�سري �لòيل ور�ء �ساحب¬. 

وم�رش �لتي عا�ص م�سلموها م™ �أقباطها 

منò �بن �لعا�̀`````ص بالوئام و�لحÎ�م يرزحون 

�ليوم –̀`````ت هموم �لنف�سال، فثمة خطوط 

قباط و�ÿارê تنوء بالتحري�ص  �ساخنة بني �لأ

و�إيق̀`````اد ن̀`````ري�ن �ÿ̀`````ال± وخل̀`````ق تعمي̀`````ق 

�سباب.  �لأ

و�ل�س̀`````ود�ن ومر�̀`````ص �جلن̀`````وب ومر�ص 

 òي م̀`````ا ز�ل م�ستمر�ً منòد�رفور و�لقتال �ل

ع�رشي̀`````ن عاماً، قتل من قتل، وهدم ما هدم، 

 .
(1)

و�رشد من �رشد

و�لع̀`````د�ء �لòي يبدو �أن لي�̀`````ص ل¬ �نتهاء 

ب̀`````ني �ملغ̀`````رب و�جلõ�ئ̀`````ر عل̀`````ى �ل�سحر�ء 

و�لبولي�ساريو. 

وغريها وغريها ‡ا تعاين من¬ �أمتنا يف 

جمي™ �أقطارها. 

مهمة �لقلم �لنõي¬ 

�أن ي�رشد �لعلل من �لبد�يات 

بي�ص من  يف ذل̀`````∂ يتب̀`````ني �ÿي̀`````ط  �لأ

 (2)
�سود من �حلقيقة �ÿيط �لأ

يف ذل∂ تتوحد �لروؤية و�لكلمة و�حلركة 

أ�سب̀`````اب �لنهيار  ي̀`````رى �لقل̀`````م �لنõي¬ �أن �

تنق�سم �إىل كتلتني جن̀`````م عنهما ما نحن في¬ 

ن.  Bل�

كتلة د�خلية تر�كمت على �لõمن 

وكتلة خارجية وج̀`````دت باأ�سباب �لد�خل 

 .¥�Îعوناً لها على �لخ

�سباب �لد�خلية:  فالأ

أيدينا وم̀`````ا فر�ست¬  ه̀`````ي م̀`````ا �سنعت̀`````¬ �

�سهو�تنا 

مة ل حر ول عبد ل �سيد  حينما كانت �لأ

ول م�سود �لكل �إخوة 

حينما كان �حلق هو �لن�س≠ �حلقيقي لكل 

 و�لرقيب على �لنو�يا و�لت�رشفات هو 
(3)

حكم

�ل�سمري �ل�ساكن يف كل �سدر. 

حينم̀`````ا كان̀`````ت �لقناع̀`````ة يف �لدنيا “الأ 

�ل�سدور و�إن �حلياة �لدنيا هي متا´ �لغرور 



áeOÉ≤dG ∫É«L C’G ¤EG ìƒàØe ÜÉàc

2402011   Rƒ````````````“     574   Oó`````````````````©dG

حينم̀`````ا كان حاكمنا يرق̀`````™ حò�ء√ بيدي¬ 

ويت�س̀`````د¥ مباهيت¬ على �لفق̀`````ر�ء ويقول: يا 

�سفر�ء وي̀`````ا بي�ساء غري غريي لقد طلقت∂ 

 çأيتها �لدنيا ثالثاً بثال �

حينم̀`````ا كان خليفتنا يع�̀`````ص على رجلي¬ 

بالليل ما�سياً. 

حينم̀`````ا كن̀`````ا كòل∂ ��ستطعن̀`````ا �أن نطوي 

�لõمن بني �أ�سابعن̀`````ا و�أن نكون �ل�سادة ولكن 

ه̀`````و�ء فاحتل̀`````ت �ل�سدور  حينم̀`````ا عادت �لأ

وط̀`````ردت جمي™ معاك�ساته̀`````ا من �أمور �ÿري 

مري ياأمر فيط̀`````ا´ وي�سري  و�سار ق�سي̀`````ب �لأ

فيكون �لمتثال. 

�رش�± حمل �لقناعة وور�ثة  حينما حل �لإ

�حلكم م̀`````كان �ل�سورى و�سار �ملل∂ ع�سو�ساً 

�رش�س̀`````اً عÈ عن̀`````¬ �أحد �ÿلف̀`````اء �لعبا�سيني 

بقول¬: 

�إن¬ �حلكم يا �بن �أخي و�هلل لو نازعنا علي¬ 

أ�س¬ بال�سيف.  �ساحب �لر�سالة حلõزنا ر�

�سحيí تاريخياً �أن �حلكم �لعربي ��ستمر 

طوياًل بعد ع�رش �لõهد �لر��سدي. 

ولكن ��ستمر�ر√ كان –ت حماية �ل�سيو± 

تل̀`````∂ �ل�سيو± �لتي ما كان لها �أن تكون منها 

�حلماية لول �متالء �جليوب و�لبطون. 

لقد قام بني �أ�سحاب �لعرو�ص و�أ�سحاب 

�لكرو�ص �تفا¥ ��سÎ�تيجي. 

ن¶مة �لتي ت�رشعن  يقوم �لعر�ص بو�س™ �لأ

�ل�سالح و�مل�سلحني ويقوم �ل�سالح و�مل�سلحون 

بحماية �لعر�ص من كل مناز´ ولو كان �ساحب 

�لر�سالة. 

�أما �ل�سعب فقد كان يف �جلانب �مل¶لم لي�ص 

ل¬ تاأثري فيما يجيء ويòهب من �ل¶رو±. 

ي̀`````ة /110/ من �Bل  Bلقد –̀`````ددت يف �ل

عم̀`````ر�ن كتابة �ل�رشوط �لتي يجب �أن تتو�فر 

 (4)
م̀`````ة خري �أمة �أخرجت للنا�ص لكي تكون �لأ

مر باملع̀`````رو±« و»�لنهي عن �ملنكر«  هي »�لأ

Áان باهلل  و�لإ

حينما ق̀`````دم �ل�سليبي̀`````ون �إلينا من ور�ء 

�لبحار كان̀`````ت �أمتنا على م̀`````دى جغر�فيتها 

‡ال∂ ومل̀`````وكاً تفرد كل مل∂ مبملكت¬ �لتي 

تنتهي عند حدود مدينت¬. 

و�نت¶ر كل منهم ما �سو± توؤول �إلي¬ حال 

جار√. 

ف�سقطت تل̀`````∂ �ملمال∂ و�ح̀`````دة و�حدة 

مثلما ي�سقط �مل�سوñ �أمام �جلبابرة 

ندل�̀`````ص ج̀`````اء �ملل̀`````∂ �ل�سغري �Bخر  يف �لأ

�ملل̀`````و∑ �إىل �أم¬ نادباً عر�س¬ باكياً �نف�سا�ص 

قرباء  �سدقاء و�أقرب �لأ �لنا�̀`````ص عن¬ حتى �لأ

فاأجابت¬ ببيت م̀`````ن  �ل�سعر �سار حكمة على 

�لدهر:

        kÉ``YÉ``°``†``e kÉ``̀µ``̀∏``̀e AÉ``̀°``̀ù``̀æ``̀dG π``̀ã``̀e ∂``````̀HEG

 ∫É````Lô````dG  π```̀ã```̀e  ¬``̀«``̀∏``̀Y ß````aÉ````– ⁄

م بòل∂ �لبيت ماأ�ساة  لقد ÿ�ست تل∂ �لأ
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م̀`````ة وه̀`````ي غي̀`````اب �لعد�لة  �لأ

Á̀`````ان �ل�ساد¥  و�لقناع̀`````ة و�لإ

م̀`````ور يف  �لأ وو�س̀`````™  باÿ̀`````ري 

مو��سعها. 

�سا�سي̀`````ة  �لأ ركان  �لأ تل̀`````∂ 

ت�سققت يف �أو�خر حكم �لعرب 

ندل�̀`````ص و�أ�سب̀`````í �حلكم  يف �لأ

ق�̀`````رش�ً خالي̀`````اً م̀`````ن �مل�سمون 

فهان و�س̀`````í في¬ قول �ل�ساعر 

يف فر�س¬ �لهõيلة: 

لقد هõلت حت̀`````ى بد� من 

هõ�لها    كالها وحتى �سامها 

كل ر�كب 

لòل∂ كان طرد �لعرب من 

ندل�ص و�سقلية �سنة 1492م  �لأ

عد�ء. هيناً ليناً على �لأ

�لط̀`````رد  كان  ومثلم̀`````ا   

 nًكي يف 1516 هيناÎسباين كان �حللول �ل� �لإ

ليناnً فلم ياأت عام 1531م حتى �كتمل �لهالل 

�لÎكي بدخول �جلõ�ئر –ت حكم¬. 

 :Çأيها �لقار �

أق̀`````الم عن  �إن م̀`````ا كتبن̀`````ا√ كان روؤو�̀`````ص �

�ÿا�̀`````رشة �ل�سعيف̀`````ة �لتي �قتحمن̀`````ا منها 

غيار.  �لأ

–كمو� وحكمو� منò خم�سة قرون. 

أبو  ��ست�سعف̀`````و√ فو�سف̀`````و√ كلم̀`````ة قالها �

�لعالء حينما �رŒفت يد√ وهي تتلم�ص حلم 

�لدي∂ �ملطبوñ �لòي و�سفو√ ل¬ يف مر�س¬ 

وهي حكمة ت�سí فينا على بعد �لõمن 

فم̀`````ا كان لهم �أن ي�سقطو� �رشفات ‹دنا 

وي�ستتو� تاريخنا لول فرقتنا. 

ل̀`````و Xلت �لكلمة و�لر�ية و�حدة، لو Xلت 

Áان مثلما  �أخوة �ل�سي̀`````و± قائمة ،لو Xل �لإ

كان ملا “رغت �لكر�مات وتهاوت �ل�رشفات 

و�ساد �ل�سعف.
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هنا 

نقطة ن¶ام يحق لها �أن تقط™ �لكالم يف 

�أي وقت وهي: 

�أولً،نرج̀`````و �أل يعتÈ ما كتبن̀`````ا√ ت�سويقاً 

للç�Î كي تاأخòو� ب¬ بحرفيت¬ و�أن ت�ستغنو� 

ب¬ عن �سو�√، فهò� ⁄ يخطر ولن يخطر على 

�لبال، ب�سب̀`````ب تغري �لع�س̀`````ور �إذ لكل ع�رش 

Xروف̀`````¬ �ملو�سوعية �لتي تنتم̀`````ي �إلي¬ دون 

 .
(5)

غري√

أنف�سنا  ولكن ما كتبنا√ كان لكي ل نخلي �

م̀`````ن �مل�سوؤولي̀`````ة �كتفاًء باإلقائه̀`````ا على عاتق 

�ل�ستعمار. 

نعم 

كان̀`````ت مطام̀`````™ �ل�ستعم̀`````ار يف ثرو�تنا 

و�سعبن̀`````ا  �جلغ̀`````ر�يف  وموقعن̀`````ا  �لطبيعي̀`````ة 

أ�سا�سية دفعت¬ �إىل  �لكب̀`````ري �مل�ستهل∂ دو�ف̀`````™ �

�قتحامنا 

أ �لأخالقي و�لتفتت �لقومي  ولكن �ل�سد�

�سهل �لطريق للغõ�ة. 

على كل ح̀`````ال يج̀`````ب �أل ي�سيطر علينا 

�لياأ�ص فالطريق �لتاريخي لكل �أمة هو خط 

 ïلتاري� çبياين في¬ �لقمم و�لوديان وما –د

أبدية �أي منها، ب̀`````ل كان د�ئماً يوؤكد �أن  ع̀`````ن �

�لنق�سان يبت̀`````دÇ بعد �لكم̀`````ال و�أن �لكمال 

يبتدÇ بعد �لنق�سان. 

أ�سباب  بعد �أن قدمنا بالخت�سار �ملمكن �

�لنهيار �لد�خلي. بات �أن نلتفت �إىل �ل¶رو± 

�ÿارجية �لتي �جتاحتنا وعمقت فينا مر�ص 

�لتخلف. 

ون¶̀`````ر�ً �إىل �أن �ملق̀`````ال رد�ء �سي̀`````ق على 

�لبح̀`````å �س̀`````و± �أقت�رش على تق̀`````دË بع�ص 

تي:  Bل�سور كال�

ل̀`````ن ت�ستطي™ �لò�كرة �لعربي̀`````ة �أن تن�سى 

�س̀`````م �لòي قام منò بد�ية  ذل∂ �لتحالف �لأ

 ∑�òنB �لقرن �ملا�سي بني �لقوى �ل�ستعمارية �

وب̀`````ني �ل�رش�ذم �ليهودي̀`````ة �مل�ستتة يف �أ�سقا´ 

ر�ص.  �لأ

ر�ص  لن تن�سى كيف جمعهم  من �رش¥ �لأ

ل�سنة  وغربها و�سمالها وجنوبه̀`````ا flتلفي �لأ

جنا�ص وفتí �أمامهم  لو�ن و�لتاري̀`````ï و�لأ و�لأ

أبو�ب فل�سطني وكيف حمى كتائبهم �مل�سلحة  �

وهي تهجر �لفل�سطينيني من دورهم وديارهم 

و“الأ �لفر�Æ باليهود �لòين كانت ت�ستوردهم 

ر�ص كافة.  من �أقطار �لأ

ل̀`````ن نن�سى �سناب̀`````ري �مل̀`````ال �ملتدفقة من 

�لغربي̀`````ني �إىل خõ�ئ̀`````ن �إ�رش�ئي̀`````ل وج�س̀`````ور 

�سلحة �ملمتدة ب̀`````ني عو��سم¬ وبني �ليهود  �لأ

بر�ً وبحر�ً وج̀`````و�ً و�لقناب̀`````ل �لòرية وقنابل 

�لفو�سف̀`````ور وذل∂ جميع¬ لق̀`````اء تعهد �ليهود 

تي:  Bبال

B – حماي̀`````ة �لطريق �لÈية �لتي “ر من  �

فل�سطني فت�سل بريطانيا وفرن�سا وهولندة 
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�ل�رشقي̀`````ة (�لهن̀`````د- ج̀`````او√  مب�ستعمر�ته̀`````ا 

أندوني�سيا)  و�سومطرة – �

ب- �لبق̀`````اء على �ل̀`````دو�م ذبحاً جغر�فياً 

أ�س¬  فا�ساًل �جل�سد �لعربي يف �أفريقيا عن ر�

B�سيا.  يف �

ê- �ل�ستمر�ر على �إذكاء نري�ن �ÿالفات 

قط̀`````ار �لعربية لطرد فك̀`````رة �لوحدة  بني �لأ

م̀`````ن �لروؤو�ص وتر�سي̀`````ï �ل�ستقالل �لقطري 

و�لت�رشي™  و�لق�س̀`````اء  و�لثقاف̀`````ة  بال�سيا�س̀`````ة 

 .
(6)

من و�حلرب و�ل�سلم و�لأ

د- �لتغلغل بو�ساطة �لعمالء و�جلو��سي�ص 

ثنية  ذكاء �ÿالفات �لإ قطار لإ �إىل �سميم �لأ

وتعمي̀`````ق �أخاديد �ÿال± بينها ودعم �لفكر 

م̀`````و�ل وتقوية  أرباب¬ بالأ �لنف�س̀`````ايل وم̀`````د �

�لنõ�عات �لطائفية و�لعرقية يف كل قطر. 

أز�ميل:  ذل̀`````∂ ثابت يف �لò�ك̀`````رة حفرت¬ �

موؤ“̀`````ر بازل وموؤ“̀`````ر لندن  ووع̀`````د بلفور 

و�تفاقي̀`````ة �سايك�ص بيكو و�حل̀`````روب �ملتكررة 

و1973  و1967  و1956   1948 �سن̀`````ة  يف 

وحروب لبنان يف �سنة 1982 و1990 و2006 

و�سو�ها. 

ملانية  2- ن�̀`````رشت �إح̀`````دى �ل�سح̀`````ف �لأ

ملاين –ت  �لك̀`````Èى ت�رشيحاً للم�ست�س̀`````ار �لأ

�سورة »لبو�ص وبلري« جاء في¬: 

�إن م̀`````ا ي�ساهد√ على �ل�سا�سة كل يوم من 

�لف¶ائ™ �لتي ترتكب يف �لعر�¥ كل يوم بحق 

ثر يòكر√  ن�س̀`````ان و�حليو�ن و�ل�سج̀`````ر و�لأ �لإ

باملاB�سي �لتي �رتكبه̀`````ا  �لنازيون و�لفا�سيون 

بحق �ل�سعوب و�حل�سار�ت

ملاين �أن يبقى على  ⁄ ي�ستط™ �مل�ست�سار �لأ

أم �لق�رش  �سمت¬ وهو ي�ساه̀`````د ما يجري يف �

(7)
و�لõبري و�ملطار.

كانت �سعوب �لعا⁄ مبا تعرف¬ عن جر�ئم 

�ل�ستعمار ومبا تتمت™ ب¬ من موهبة �ل�ست�سعار 

عن بعد قد �خÎقت �لغ̀`````ال± �لدبلوما�سي 

�ل̀`````òي تغلفت ب¬ ت�رشيحات �لرئي�سني »بو�ص 

وبلري« و�أدركت حقيقة �لدو�ف™ �لتي دفعتهما 

�إىل غõو �لعر�¥ فتحركت م¶اهر�ت �لتنديد 

 Ìفيها �أك ∑Îة مدينة ��سÄمن خم�سم Ìيف �أك

من مÄة مليون مت¶اهر. 

قالو�: 

لقد قام –الف كري̀`````¬ بني ن¶ام �سد�م 

 Ëو� عن تقدõوقاعدة �بن لدن وحينما عج

�لدليل. 

قالو�: 

�سلحة  Áتل∂ �لعر�¥ تر�سانة مكت¶ة بالأ

�لنووية. 

أ�سلحة �لدمار  طنان من � وÁتل∂ �Bل± �لأ

�ل�سامل وتنت�رش عل̀`````ى �أر�ص �لعر�¥ ع�رش�ت 

�مل�سان™ �لتي تتقياأ يف كل يوم ع�رش�ت �لروؤو�ص 

�سلحة �جلرثومية.  �لنووية و�أطنان �لأ

وعندم̀`````ا ق̀`````ام بالبح̀`````å و�لتفتي�ص مÄة 
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وخم�س̀`````ون خب̀`````ري�ً يف �مل�سان̀`````™ و�ملوؤ�س�سات 

 ïو�ل�رشكات و�ملخابر و�ل�ساحات حتى �ملطاب

لب�سة وغر± �لن̀`````وم و⁄ يجدو�  وخõ�ئ̀`````ن �لأ

�سيÄاً. 

قالو�: 

�إن �حلك̀`````م �لدكتات̀`````وري �جلاث̀`````م على 

�ل�سدر �لعر�قي من̀`````ò  ثالثني �سنة متحكماً 

يف �سهيق¬ وزفري√ ل ي�ستطي™ �لتنف�ص �إل من 

بهام و�ل�سبابة من كف �سد�م، �سجون¬  بني �لإ

حر�ر و�لهاربون من ديكتاتوريت¬  �كت¶ت بالأ

أربعة ماليني.  Œاوزو� �

وهما �لوليات �ملتحدة وبريطانيا زعيمتا 

�لعا⁄ �حلر توجب �لõعامة على ذر�عيهما �أن 

� �إىل كر�سي �س̀`````د�م فتõلõلها وت�سقط¬  qتد“

عنها وتف̀`````∂ �أ�سابع¬ �لفولذي̀`````ة عن �أعنا¥ 

�لعر�قيني و�أن توؤمن �لعي�ص �لكرË يف جمي™ 

�أرجاء �لعر�¥. 

أولÄ∂ �لòين خافو� �أن يتحول �لعون  أما � �

�إىل دين فاح�̀`````ص �لفو�ئد و�لتحرير �إىل غõو 

و�لغ̀`````õو �إىل �حتالل و�لحت̀`````الل �إىل جõمة 

أثقل و�أقòر من جõمة �لديكتاتور.  �

فق̀`````د �أق�سم �حلليف̀`````ان له̀`````وؤلء بجمي™ 

�ملث̀`````ل و�ملقد�سات �أن حربهم �سد �لديكتاتور 

ون¶ام¬ فقط.

و�أن يف قنابلهم من �لòكاء ما Áكنها من 

�لتمييõ ب̀`````ني �لباب و�لناف̀`````òة وبني �لنافòة 

و�ملنور، وم̀`````ا على �لعر�قي̀`````ني �إل �أن ينامو� 

قريري �لعي̀`````ون و�أن يقت�̀`````رش ن�ساطهم على 

أنا�سي̀`````د �لÎحيب بهò� �جلي�ص �لòي  � èتدبي

بعثت̀`````¬ عناية  �هلل لك̀`````ي يعي̀`````د �إىل �لعر�¥ 

حريت¬ �ملغ�سوبة. 

قلنا: 

وقال معنا �لكث̀`````ريون، ل ت�سدقو� حرفاً 

‡ا قال¬ »بو�ص وبلري« 

فال�ستعمار كòل̀`````∂ �لثعلب �لòي و�سف¬ 

�سوق̀`````ي باأن¬ flاد´ وو�س̀`````ف من يثق ب¬ باأن¬ 

 Åطfl

flطÅ من Xن يوماً   �أن للثعلب دينا

من �أفعالهم تعرفونهم 

مريكان  نعم �سحيí جد�ً قول �مل�سيí، فالأ

دخلو� �ÿليè ويوغو�سالفيا و�أفغان�ستان وها 

هم �ليوم يف �لعر�¥ 

ل̀`````ن يخرج̀`````و� بع̀`````د �لدخ̀`````ول �إذ كيف 

أقام̀`````و� �لقو�عد و�لثكنات  �سيخرجون وقد �

و�ملط̀`````ار�ت ور�س̀`````دو� �ملر�ف̀`````Å و�حل̀`````دود 

جو�ء؟  و�لأ

نعم 

من �لعر�قي حماية  أوكلو� �إىل �لأ أيام � � òمن

من �لد�خلي  �لأ

أوكلو� �إلي̀`````¬ �أن يريí يدهم �لقاب�سة  �أي �

منò �سنو�ت فقد تعب̀`````ت و�أدركها �لوهن من 

جنبي  هò� �ل�سعب �ل̀`````òي يرف�ص �لوجود �لأ
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مثلم̀`````ا يرف�̀`````ص �جل�س̀`````د �لع�س̀`````و �لق̀`````ادم 

�مل�ستعار. 

عمال �لفد�ئية.  لقد �أذهلتهم �لأ

يتمنطق �لفد�ئ̀`````ي بنطا¥ �ملوت ويòهب 

دون وجل فيفج̀`````ر نف�س¬ م™ نطاق¬ وتتحول 

أبعا�س̀`````¬ �إىل قò�ئف من �للحم و�لع¶م تقتل  �

وŒرح. 

مريك̀`````ي �سقطو�  �Bل± م̀`````ن �جلي�̀`````ص �لأ

مبتفج̀`````ر�ت �لفد�ئي̀`````ني و�Bل± من �ملرتõقة 

�لòين ⁄ تòكرهم ن�̀`````رش�ت �جلي�ص وع�رش�ت 

ل± من �جلرحى �لòين تغ�ص بهم �مل�سايف  Bل�

ل± �لòين ع̀`````ادو� �إىل �لوطن  Bوع�̀`````رش�ت �ل

حاملني عاهات ج�سدية د�ئمة. 

لقد �ساهد �لعر�قيون و�لعا⁄ �أجم™ كيف 

ته̀`````اوى “ثال �سد�م على وجه̀`````¬ و�ساهدو√ 

يف �ملحكم̀`````ة وعلى كر�سي �ملق�سلة و�ساهدو� 

تبا´.  �سيا´ و�لأ �رشة �حلاكمة و�لأ ت�ستت �لأ

وقالو�: منò �أن ز�لت �لقدم �لديكتاتورية 

ماذ� بعد؟ 

من̀`````ò �سنو�ت وهم يك̀`````ررون هò√ �للماذ� 

مري̀`````كان �إن كنتم  وي�رشخ̀`````ون يف وج̀`````و√ �لأ

�سادق̀`````ني فلماذ� بن̀`````اء �لثكن̀`````ات و�لقو�عد 

�لع�سكرية؟ مل̀`````اذ� هò√ �ل�سفارة �لتي �سممت 

لتكون �أكÈ �سفارة يف �لعا⁄ ولكي تنت�رش على 

مÄة �ألف و�أربعني �ألف مÎ مرب™؟ 

أربعة �أل±  ولك̀`````ي ت�ستطي̀`````™ ��ستيع̀`````اب �

�سخ�ص؟ 

تكاثرت هò√ �للماذ� و�نت�رشت يف جمي™ 

�أ�سقا´ �لعر�¥ و�لعا⁄ �لعربي ولكنها ⁄ تتجاوز 

�ساحة وم�ساحة �لعمل �لفد�ئي �لفردي. 

 òمن ïنحن �لعرب �أهملنا ق̀`````ر�ءة �لتاري

زم̀`````ن بعيد وم̀`````ن يقروؤ√ من̀`````ا ل يعتÈ �إل يف 

�لنادر. 

كان علين̀`````ا �أن ننت¶ر مÄة �سنة بعد �لغõو 

�ل�سليبي حتى ي¶هر �سالح �لدين  

ومÄة �سنة �أخرى حتى يتكن�ص �ل�سليبيون  

نهائياً على يد »بيÈ�ص«

 يف موؤ“ر بازل �ل̀`````òي دعا �إلي¬ هرتõل 

بعام 1898 وكنا �Bنò�∑ –ت �حلكم �لÎكي 

خط̀`````ب هريت̀`````õل يف �ملوؤ“ري̀`````ن �لثالثمÄة 

قائاًل: 

م̀`````ة �لعربي̀`````ة �ملح̀`````ررة من  تلõمن̀`````ا �لأ

تر�∑  �لأ

مية �ملتخلفة �لتي  مة �مل�ستتة �لأ ولكن �لأ

ل ت�ستطي™ مو�جهتنا 

 �س̀`````و± تعلن وتكون 
(8)

�إن دول̀`````ة �إ�رش�ئيل

حقيقة دولية قائمة بعد خم�سني �سنة. 

من̀`````ò موؤ“ر لن̀`````دن �ل̀`````òي –دثنا عن¬ 

و�ل̀`````òي �نعق̀`````د يف �سن̀`````ة 1907م ” �لربط 

�ل�سÎ�تيجي �لقائم على تبادل �مل�سالí بني 

��ستعمار ذل∂ �لوقت وبني �ليهود. 
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�ل�ستعم̀`````ار ي�ساعد يهود �لأ· با�ستعمار 

فل�سط̀`````ني و��ستيطانه̀`````ا بع̀`````د �إخالئها من 

�لعرب 

و�ليهود تعه̀`````دو� مقابل ذل∂ �أن ي�سهرو� 

على بقاء �ل�ست̀`````ات و�لتخلف و�لقطرية و�أن 

نكليõ �إىل �لهند  ي�سهلو� ��ستمر�ر و�س̀`````ول �لإ

و�لفرن�سيني �إىل ج̀`````او√ و�سومطرة وهولندة 

أندوني�سيا  �إىل �

لقد كان جمي™ ما ج̀`````رى على فل�سطني 

أثمار ذل∂  ن من � Bر�̀`````ص �لعربية حت̀`````ى �ل و�لأ

�لتفا¥ �ل�سÎ�تيجي. 

وع̀`````د بلف̀`````ور، �سايك�ص بيك̀`````و، �لنتد�ب 

�لنكليõي على فل�سطني كان لتاأمني ��ستيطان 

يهود �لأ· فيها، �حلروب بدء�ً من 1948 – 

1956 – 1967 – 1973، �لÎ�ك̀`````م �ليهودي 

�لقادم من قار�ت �لدنيا دون جام™ بينهم من 

لغة وجن�ص وتاريï ولون. 

رف�سن̀`````ا �لتق�سيم وخ�سن̀`````ا �سد√ حرب 

1948 فخ�رشنا 

ن�سينا ح̀`````رب 1948 عندما قامت حرب 

�لقناة يف 1956 

ن�سين̀`````ا حرب 1956 عندم̀`````ا حلت نكبة 

حõير�ن 1967 

ن�سينا نكبة 1967 عندما  �ندلعت حرب 

 1973

ن نفاو�̀`````ص عل̀`````ى �سوؤر م̀`````ن �ل�سفة  Bو�ل

�لغربي̀`````ة ل تõي̀`````د م�ساحت̀`````¬ عل̀`````ى 3 % من 

فل�سطني وهو يف �لوقت ذ�ت¬ على م�سوخيت¬ 

يتعر�ص كل يوم لالقتطا´ و�لق�سم �ليهوديني 

حيå تبنى �لبناي̀`````ات �ل�ستيطانية �جلديدة 

ث̀`````ار �لعربية من بي̀`````وت وحقول  Bوتته̀`````دم �ل

أ�سجار.  و�

قد يقول قائل: 

ماد�مت �إ�رش�ئيل Œثم على فل�سطني من 

�لبحر �إىل �لنه̀`````ر �إىل �أح�ساء �سيناء وما د�م 

عندها �جلي�ص �لòي ل يقهر و�ل�سالح �لòي 

ل ي�ساهى ولديها �لقناعة باأن خ�سو�سيتها 

م™ �هلل ل يتمت™ بها �أي جن�ص ب�رشي. فلماذ� 

تفاو�ص م̀`````ن تبق̀`````ى م̀`````ن �لفل�سطينيني يف 

�ل�سفة؟ وهم عدد قلي̀`````ل ‹رد من �ل�سالح 

أياً منها عن �أي منها  يتوز´ يف ق̀`````رى تف�سل �

فو��سل ع�سكرية يهودية تتحكم يف �لدخول 

و�ÿروê، ب̀`````ل حتى تتحك̀`````م يف �لتنقل بني 

حياء يف �لقرية و�ملدينة؟  �سكان �لأ

ملاذ� تقيم هò� �لوزن �لكبري للتفاو�ص؟

ملاذ� تo�̀`````رشuح باملو�فقة عل̀`````ى قيام دولة 

فل�سطيني̀`````ة لفÄة ل يõيد عددها على مليون 

ون�سف مليون؟ 

لي�ص يف �مللفات �لدبلوما�سية جو�ب على 

هò√ �لت�ساوؤلت 

لòل∂ جنيب هنا، �عتم̀`````اد�ً على طبائ™ 

تي:  Bمور بال �لأ
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و�أحو�له̀`````م  �لغربي̀`````ني  عو�ط̀`````ف  �إن 

أ�سلحته̀`````م و�لفيتو �مل�سخر حلماية �إ�رش�ئيل  و�

⁄ يغن �إ�رش�ئيل ع̀`````ن مفاو�سة �لفل�سطينيني 

ن �ملج̀`````رم ل يعر±  �له̀`````دوء �إل �إذ� تلقى  لأ

�ل�سفí من �ملجني علي¬. 

لòل̀`````∂ ت�رش �إ�رش�ئيل على �أن يعÎ± من 

تبقى من �لفل�سطينيني يف فل�سطني ب�رشعية 

ر�̀`````ص �لفل�سطينية  �لوجود �ليهودي على �لأ

وبدولتها �مل�ستقلة �ملتحكمة.

ثم �إن قيام حكم ذ�تي على �ل�سوؤر �ملتبقي 

يحقق لليهود هدفني عõيõين: 

أولهما: يعتÈ �لفل�سطينيون �لالجÄون يف  �

خرى غرباء تفر�ص �لقيود �ل�سديدة  �لبلد�ن �لأ

�ملانعة من عودتهم وهò� ماي�سÎطون �ليوم. 

�لثاين: وجود �لفل�سطينيني يف دولة يعني 

�نطفاء جòوة �لن�سال منهم وبòل∂ يتحولون 

أم̀`````ان ملتõمني بالقو�نني �لدولية  �إىل �سمام �

�لتي تفر�ص �ل�سالم و�لهدوء بني �لدول.

ثم: يجب �أن تكون �لدول̀`````ة �لفل�سطينية 

�ملقÎحة من دون �سالح.

أي�ساً:  وثم �

ما هو حجم ه̀`````ò√ �ملفاو�سات؟ وما هو 

م�ستوى �ملتفاو�سني؟ 

أن¬ يجب �أن  من �ملعرو± لدى �جلمي̀`````™ �

ق̀`````ل �سيا�سياً) فال  يقوم ب̀`````ني ندين (على �لأ

ر�̀`````ص و�ملال وبني من  يقوم ب̀`````ني غا�سب لالأ

ل Áل∂ �سيÄاً حت̀`````ى �إن¬ ل ي�ستطي™ ��سÎد�د 

�سيء من حقوق¬ و‹È على قبول ما يعطى 

�إلي¬. 

فالتفاو�ص بني �ليهودي �ل�ساكي �ل�سالح 

و�مل̀`````ال و�ل�سيا�س̀`````ة و�لتاأيي̀`````د �لعرب̀`````ي وبني 

�لفل�سطيني �لòي فرغت يد�√ وح¶وX¬  من 

�أي �سيء 

�إ‰̀`````ا ه̀`````و - �أي �لتفاو�̀`````ص - ��ستعطاء 

وعطاء لي�ص غري. 

ف̀`````ر�ê عن ق�سم م̀`````ن �ل�سفة لكي  �إن �لإ

يق̀`````وم عليها �حلك̀`````م �لò�تي هو م̀`````ا تقياأت¬ 

�إ�رش�ئي̀`````ل من فل�سطني �إن̀`````¬ �إمالء فوقي من 

�سياد على �لعبيد.  �لأ

وم™ هò� كل¬...

فهò� �ل�س̀`````وؤر باهß �لثمن �إذ هو �إ�سافة 

�رش�ئيل يدف™  �إىل م̀`````ا حقق¬ م̀`````ن فو�ئ̀`````د لإ

بالو�سيط �ملحايد ~ �أمريكا ~ �إىل تعجيل 

ثمن �Bخر. 

  �òل̀`````ف من �إ�رش�ئي̀`````ل.. د�عماً هõإن¬ يت�

�لتõل̀`````ف بثالثني طائرة ه̀`````ي �أحدç طائرة 

يف �لع̀`````ا⁄ �إذ لي�ص لها مثي̀`````ل عند �لأ· ول 

“تلكه̀`````ا يف �لعا⁄ غري �أمريكا و�إ�رش�ئيل وم™ 

وىل من �لر�سوة.  هò� لي�ست �سوى �لدفعة �لأ

�أما غريها، ففي خõ�ئن �أمريكا �ملفتوحة 

�رش�ئيلي  عل̀`````ى م�ساريعه̀`````ا �أمام �لطل̀`````ب �لإ

أنو�ع¬.  كòل∂ م�سان™ �ل�سالح بكل �
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ث̀`````م وعد �ساد¥ قاط™ ب̀`````اأن �لفيتو خادم 

أم̀`````ني، حول¬ وقوت¬ وتركي̀`````õ√ و�هتمام¬ هو  �

�رش�ئيلية من  عل̀`````ى حماي̀`````ة �لخÎ�ق̀`````ات �لإ

�أي تندي̀`````د دويل. وم™ ه̀`````ò� جميع¬ فاملعدة 

�ليهودي̀`````ة تعاين جوعاً مدي̀`````د�ً �سديد�ً كلما 

 .
(9)

�زد�د �لتنازل قالت: هل من مõيد

يف هò� �لي̀`````وم (12/ 10/ 2010) طرح 

نتنياهو �رشطاً جدي̀`````د�ً لتجميد �ل�ستيطان 

مدة �سهرين فقط هو  �للتõ�م –ت �لق�سم 

بالولء لدولة �إ�رش�ئيل  �ليهودية. 

طبعاً رف�ص �لوفد �لفل�سطيني ل�سببني: 

أولهما: �رشط م�ستحيل.  �

ثانيهم̀`````ا: ل يتو�زى م̀`````™ ��ستحالت¬ غري 

تفاهة ثمن¬. 

ثمة �أطروحات، طرحها �ليهود وحازوها 

 òوها من �حلقائق �لتي تعود لكي تاأخÈو�عت

مكانها �لتاريخي. 

نكتفي هن̀`````ا، �أن نعددها ونبني تعار�سها 

م™ �لتاريï: كما يلي: 

1- قالو�: �إ‰ا نعود �إىل �أر�سنا �لتاريخية 

و�لعودة حق ل Áيت¬ �لõمن وي�سيفون: 

مثلم̀`````ا عدنا بع̀`````د هò� �لõم̀`````ن �لطويل 

أيها �لعرب �أن تعودو� �إىل موطنكم يف  عليكم �

�جلõي̀`````رة �لتي خرجتم منها فا�ستوليتم على 

طعام �لأ· وثرو�تها. 

ففل�سطني مثلما هي حالل لنا هي حر�م 

على غرينا. 

تل∂ هي ن�سو�ص �لتور�ة. 

 ïأم �لن�سو�̀`````ص �لب�رشية يف �لتاري وه̀`````ي �

و�لتوحيد و�لتن¶يم و�لت�رشي™. 

قو�ل �لقافõة Œاوزت ن�سو�ص  2- تل∂ �لأ

�لتور�ة �لتي يقد�سونها ن�ساً وم�سموناً، ففي 

�لتور�ة ما يدل على �أن �لكنعانيني ��ستوطنو� 

فل�سط̀`````ني قبل �أن يخلق �هلل مو�سى باأكÌ من 

ألفي �سنة. و�لكنعاني̀`````ون عرب ينت�سبون �إىل  �

كنعان �لòي ه̀`````و �لبن  �لر�ب™ ل`حام بن نوح 

بر�هيم و�إبر�هيم هو  ونوح هو �جلد �لتا�س™ لإ

 êجد يعق̀`````وب ~ �إ�رش�ئيل ~ ومو�سى خر

بقوم¬ من م�̀`````رش بعد بقاء ��ستمر 430 �سنة 

بدء�ً من دخول يعقوب �إىل م�رش م™ ن�سل¬ من 

�لòكور �لòين بلغو� �ستة و�ستني �سخ�ساً. 

مو�قعه̀`````ا  �إىل  ن�س̀`````ري  �لوقائ̀`````™   √ò`````̀ه

�لتور�تية: 

- تكوين 9/10 كنعان هو �بن حام 

- تكوي̀`````ن 10/10 ت�سل�س̀`````ل �إبر�هيم من 

�سام 

- تكوي̀`````ن 21 عن �إبر�هي̀`````م و�إ�سماعيل 

و��سحق ويعقوب – �إ�رش�ئيل 

- خ̀`````روê 12 /40 ع̀`````ن م̀`````دة بقاء بني 

�إ�رش�ئيل يف م�رش. 

وورد ��سم �لكنعانيني كوجود ب�رشي مادي 
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‡ي̀`````õ بتالحم¬ ولغت̀`````¬ ون¶ام¬ �لجتماعي 

ثالثة وخم�سني مرة، يف �لتور�ة كما يلي: 

(مرتني يف �لتكوي̀`````ن) و(ثالç مر�ت يف 

�ÿ̀`````روê) و(مرت̀`````ني يف �لالوي̀`````ني) و(ع�رش 

م̀`````ر�ت يف �لعدد) و(�ست̀`````ة يف ي�سو´) و(�سب™ 

خبار)  مر�ت يف �لق�ساة) و(ثالç مر�ت يف �لأ

و( مرت̀`````ني يف �إ�سعي̀`````اء ) و(ث̀`````الç مر�ت يف 

حõ�قيال) و(مرتني يف �سفنيا) 

ث̀`````م وردت مرت̀`````ني يف �أعم̀`````ال �لر�س̀`````ل 

جنيل:  بالإ

ثاريون يف طيب̀`````ة جدولً  Bلق̀`````د وج̀`````د �ل

باأ�سم̀`````اء 118 مدينة كنعاني̀`````ة منقو�سة على 

�جلدر�ن كان قد �فتتحها –وطم�ص وب�سط 

 :
(10)

�سلطان¬ عليها

أور�سليم كانت مدينة قائمة قبل �ليهود  و�

أن�ساأه̀`````ا �ليبو�سيون و�أطلقو�  مبÄات �ل�سنني �

عليها ��سم »يبو�ص« وكان ��سمها �ساليم حينما 

كان »ملكي �ساد¥« �ليبو�سي ملكاً عليها وقد 

�سحاح 14 من   ��ستقبل �إبر�هيم كما يقول �لإ

�لتكوي̀`````ن فقرة 18 حيå ت�سف ملكي بقولها 

أبر�م من  »وكان كاهناً هلل �لعلي وقال مبار∑ �

ر�ص ومبار∑  �هلل �لعلي مال∂ �ل�سماو�ت و�لأ

أ�سلم �أعد�ء∑ يف يد∑«  �هلل �لعلي �لòي �

ثاريون:  Bكما وجد �ل

على �أحد “اثيل �أبي �لهول �لòي عÌو� 

علي̀`````¬ بج̀`````و�ر مناجم �لòه̀`````ب يف �سيناء يف 

بجدية  مكان ��سم¬ �رش�بيط �ÿادم كتابة بالأ

 
(11)

�لكنعانية �لقدÁة.

3- و�لفينيقيون �لòين ه̀`````م �لكنعانيون 

�لغربيون �نت�رشو� بني ر�أ�ص �سمر� – �أوغاريت 

أن�سوؤو� �ملدن �ملرفÄية على  وجبل �لكرم̀`````ل، و�

�متد�د �ملتو�سط و�رتبط̀`````و� بعالقات وثيقة 

م™ �لفر�عنة منò �لقرن �لثالثني قبل �مليالد 

بجدية عن �لكنعانيني �ل�رشقيني  أخ̀`````òو� �لأ و�

ردن و�سورية) ونقلوها �إىل �ليونان ومنها  (�لأ

�إىل �لعا⁄ �سمالً وجنوباً �رشقاً وغرباً. 

أيها �لقادمون:  �

�سلمناك̀`````م ~ ونحن جنن̀`````í نحو �ملغيب 

مة مثقلًة بالهõ�ئم. و⁄ يعد لدينا  ~ ر�ية �لأ

أيديكم.  غري كلمات ن�سعها بني �

قالم  لق̀`````د و�سع̀`````ت بطريقة روؤو�̀`````ص �لأ

ت�سور�ت̀`````ي عما كن̀`````ا علي¬ وما �رشن̀`````ا �إلي¬، 

أ�سقطتنا من عربة �حل�سارة  �سباب �لتي � و�لأ

 õبÿ� åوىل وركمتنا يف �لعربة �لثالثة حي �لأ

قليل و�ملاء قليل و�لهو�ء غري عليل. 

أن̀`````ا هنا �أÿ�ص روؤيت̀`````ي وروؤياي ملا  وها �

يجب �أن يكون يف �لõمن �لقادم. 

 í1- ⁄ تهجرن̀`````ا �لق̀`````وة و�لتفو¥ و⁄ ن�سب

ركاب �لدرجة �لثالثة يف قطار �حل�سارة �إل 

بعد �أن هجرنا �لقيم و–كمت يف ت�رشفاتنا 

هو�ء.  �لأ
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2- �رتفاعن̀`````ا م̀`````ن �حل�سي�̀`````ص مرهون 

بتحقيق �أمرين: 

Éª¡dhCG: معرفة �لد�ء �لòي ��ستوطن فينا 

�سباب¬.  معرفة �ساملة لأ

ÊÉ```ãdG: تن̀`````اول �لدو�ء �لناج̀`````™ من دون 

�مل�سكنات و�ملهدئات 

3- وحدتن̀`````ا وح̀`````دة �لكلم̀`````ة و�لن¶̀`````ام 

و�لت�رشي̀`````™ ه̀`````ي �لكفيلة ب̀`````õو�ل �ل�ستعمار 

وىل من قطار  و�لع̀`````ودة بن̀`````ا �إىل �لعرب̀`````ة �لأ

�حل�سارة. 

4- �لتح̀`````رر هو �لب̀`````ن �ل�رشعي للحرية 

و�حلرية هي م�ساحة �أخالقية تت�س™ وت�سيق 

مبقد�ر �نت�سارها يف �ل�سعب. 

أ�سعلو� �سمو�سها  ح̀`````ر�ر � حت̀`````ى �إذ� كÌ �لأ

لكي ت�سيء �لوديان و�لغابات �لجتماعية 

 ،
(12)

5- �حلري̀`````ة عطاء رب̀`````اين ل �إن�ساين

قوياء م̀`````ن �ل�سدور ف�سار �ساحب  ��ستل¬ �لأ

�ل�سدر متاعاً من �أمتعة �ملنõل �أو حيو�ناً من 

حيو�نات �ÿدمة �ل�سيا�سية. 

أيها �لقادمون: �

 oí``` rÑ t°üdG  n¢```ù r«ndnCG  oí``` rÑ t°üdG  oº``` og nó pY rƒ ne  s¿ pEG{

(13)
z mÖj pô n≤ pH

ينت¶ر �ل�سود�نيون �نتخاباً يريد من �جلنوب تاأكيد �ل�ستقالل عن �ل�سود�ن.  -1

 nø pe pO nƒ r°S nC’G p§``` r« n rÿG nø pe o¢†n« rH nC’G o§``` r« n rÿG oº oµnd n sÚnÑ nà nj ≈``` sà nM{ ...»:ل عمر�نB� ية /187/ من Bقتبا�̀`````ص من �ل�  -2

.z pô ré nØ rdG

أو كما جاء في¬. من ��ستق�سي فكاأن¬ ذبí بغري �سكني – حديå �رشيف �  -3

أو كما في¬. قا�ص يف �جلنة وقا�سيان يف �لنار – حديå �رشيف �

 (110/3) z p
q̂ É pH n¿ƒ oæ pe r

Dƒ oJ nh pô nµæo rŸG pø nY n¿ rƒ n¡ rænJ nh p±h oô r©n rŸÉ pH n¿h oô oerCÉnJ p¢SÉ sæ∏ pd râ nL pô rNoCG má se oCG n rÒ nN rº oàæ oc{  -4

.zºµæeR ÒZ øeõd Gƒ≤∏N ó≤a ºµbÓNCG ≈∏Y ºcAÉæHCG Ghöù≤J ’{ :¬روي عن علي قول  -5

أنور �ل�ساد�ت �إىل �لكني�ست. هò� �لقر�ر �متطا√ –فيما بعد – �  -6

أو�سل̀`````و. وغد� نهجاً يعتمد علي¬ �أي رئي�ص م̀`````ن روؤ�ساء �لطو�ئف حينما    يطلب من¬ �أل يدخل      وعرف̀`````ات �إىل �

�حلرب م™ �سقيق¬ �سد �إ�رش�ئيل. 

Bنò�∑ قد دخلو� بغد�د. ⁄ يكونو� �  -7

فع̀`````اًل لق̀`````د �أ�سبح̀`````ت حقيقة دولي̀`````ة قائمة يف ع̀`````ام 1948 �أي بعد خم�س̀`````ني �سنة من خطاب̀`````¬ يف »بازل«   -8

ب�سوي�رش√.

z  �سورة ¥ (3/50 ).  mój põ se ø pe rπ ng o∫ƒ o≤nJ nh pä rC nÓnà reG pπ ng nº sæ n¡ n p÷ o∫ƒ o≤nf nΩ rƒ nj{  -9

�رش�ئيلي من م�رش  10-  حكم �لفرعون –وطم�ص /54/ �سنة �أي ما بني 1449- 1503 ¥.م �أي قبل �ÿروê �لإ

�لòي ” يف �سنة 1290¥.م

أ�سد) من عجائب �لدنيا »بنا√ خفر´« نحو »2480« ¥.م أ�ص �إن�سان وج�سم � أبو �لهول: ن�سب جبار (ر� � -11

12- �رف™ ر�أ�س∂ ول تكن عبد غري∑ وقد خلق∂ �هلل حر�ً – كلمة قالها علي لعبد �أحنت �لعبودية هامت¬. 

ية/ 18/ من �سورة هود /11/. B13- �قتبا�ص من �ل

¢ûeGƒ¡dG 
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:ÖMÉ°U ..ÉgôYÉ°T ¤EG

oAÉª°SCG É¡æ r« nÑ pH Éæà rf nPBG{

(1)z oAGƒ sãdG ¬æe tπ n oÁ mhÉK sÜ oQ

.. rرحيل oر rمoلع�

.. rرحيل tبoو�حل

❁❁

ò
.ÒÑµdG áHhô©dG ôYÉ°T

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S≈°ù«©dG ¿Éª«∏°S

AÉª°SCG øe ádÉ°SQ
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rرحيل - nا طال sم pوى –�إrثnو�مل

،nلد�ر� oإذ� غادرت� oلمoأ �nأ �

، p¥فا Bيف �ل o±uو nطoأ � oت rحoور

ول �أدري.

nدrري
أ طt رحايل.. ل � oح

�ساأ

؟ rيل pق nم uيnأ يف �

❁				❁				❁

، n∑عني عيناnبrتnت rن nيا م ، n∂oلrأنا مث �

.. r∑�و nني جنoق pرهoوت

ويها، rطn� m rنيnب oة sس� oا غnأن �

؟ oبوحnأ �nأ �

وnى بnوrحي؟ rد nوما ج

، pنrع s¶قاين، من بعد �لrلnلن ت

.. r∑لقاnأ ولن �

..lأنا ر�حلة �

rرحيل oو�لعمر

rرحيل tبoو�حل
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، nى طالnوrثnمل� sن
أ ووددrتo لnو �

ولكنsا..

�سى، rطnي �لبادية �لعòيف ه

أبد�ً، .. تدعونا � mدروب oأ�سد�ء�

.. rورحيل

❁				❁				❁

.. n∂oتrن nذB �

، uي nحل� ṕ � nدnسي من دون و�rمnأ هل �

ورnنrوةp عا�سقةm للد�رr؟

ري rم oسطر�ً من ع� oفuل nخoأ �سا

rكارòsو�لت ، nب uس� oخ pة nهفrلsبال

.. n∂oتrن nذB �

o دoموعاً.. rنيnكان �لب

rر� sلد� nوبني pنrف nبني �جل rحارت

؟ oبrي �لرك pم�سrي nس� nأين nدrري �
أ ل �

rي �ل�سحر�ءòيف ه oب p rن�رش nس�

ي.. pهوoي lر nف nس�

.. oيرتاح lر nف nس�

rسفار�n
أ تنا: � sس� pق oال�سة oخ

.. n∂oذنتB �

.. lني طيفrف nعلى ج nأنت�

rوحريق lè rهnيف ذ�كرتي و

، n∂rب oج r n– ⁄ .. pلة rح uلر� oسو�ساء�

.. rبoفال تعت

rطيقoأ � oلني ما ل�ست uستحم�

،
s
ي nحل� sن

أ ودt لnو �
أ � oقد كنت

لt علينا –ماع�سنا-، n¶nي

.. rفيقoي�سحو وي

.. tودn
أ قد كنت �

rحمبوب lئي مطلوب� pوnث sنnأ � o± pو�أعر

pة nق rر oباحل ¥n rرش�nأ نr قالn باأين ⁄ � nم

؟ rوؤوبnيف �سدري وت oل nحrرnت

-nجاةrن nولم– n rنيnلب� sين.. �إنrر pò rع�

rملكتوب� oر nد nهو �لق

..lأنا ر�حلة �

.. n∑�الزمني �سكوoوت

rروب oها وغ o¶ pوقoي l¥رشو�

فnتي هم�ساً.. nيف �س n∑عيدoوي
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يف قلبي نب�ساً..

rوبo
r�سي ثم تnوؤ n“ oنو�ر�ص 

s
يف عيني

..lأنا ر�حلة �

.. rرحيل oو�لعمر

.. rرحيل tبoو�حل

و�ملnثrوى يف هòي �لبيد�ءp –ونع�سقoها-

rورحيل .. lنoع oX

أ�سماء. لõuة، �ساحب � pبن ح çقة �حلارs1- مطل™ معل

¢ûeGƒ¡dG

¥µ
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rOÉeQ

 tستقل�nأ �لرمادo �لòي �

rريدoأ       و�أم�سي ب¬p نحو ما ل �

قo نافòتي sي يتع�سòل� oلرماد�

..
s
         ويoطلt علي

❁❁

ò
.»©eÉL PÉà°SCGh ôYÉ°Th ÖjOCG

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
Ú£«∏°S ≥«ah.O :ô©°TÚ£«∏°S ≥«ah.O :ô©°T

OÉeôdG äGƒ∏a ‘
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pل�سباح� oرماد 

p√لوجو�          

              �ملقاهي..

. rلبعيد� pيدÈل� pهو�ء oرماد

..oلرماد�

oدمية Bل� o¬وطينت     

أnنحتo فيها �      

.. oêخرnأ       و�

.. oأدخل�       

أnم�سي باBخر√p نحو ما ل �أرى �

..o¬ني من oس� pفrنnأ � nحني

p¬يتي في qر oأكتب ح�

oد sي �أ“جòل� oلرماد� �òه

o¬ nحر�ئق o¬من oأع�سق�   

                   و�لتياعي بها..!

p¬في oأ � sأت�سو يا رمادي �لòي �

 �لòي كنتn مثلي..
t
أيها �لكوكبي �

                          ود�عاً..!.

IÓa

..oحلقود� 
t
�لنبي

         �لòي –تn جلدي

،oيعود                  

nع�رشين òمن o¬خا�سمoأ �

.. pأو ليلتني �            
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..oيعود       

،oعود
           �أ

p¬لقي بنف�سي عليoأ و�

. sإيل� pيف �لطريق o¬ nثامB � o¥أ�ستا و�

..lسغري� 
w
نبي

lحقود      

�سيقo±ò بي –تn جلدي،

 ما لي�ص يل..
s
ويلب�صo مني

Å با�سمي. pتاأتoوي

..o¬من p¬ناديoأ �

p¬ب sإيل� oïسي�oأ �

..oدور
أ و�

..oيدور      

o¬nسخرت� oقsأت�سل ويهبطo بي حينما �

..oعود
                      و�أ

❁					❁				❁

oح sملجر� 
t
�لنبي

..o√�ر
أ        هò� �لòي ل �

pكانÎيع p¬نعلي oب�رشoأ � pلروح� pويف غب�ص

أoعافرo في¬p زماين!. كاأين �

❁					❁				❁

lسغري� 
w
نبي

líجري       

lحقود      

�سفيفo �لروؤى..

ماين!              و�لأ

p¬تي في s oمن جل p¬ناديoأ �

..o¬من ṕ �أقòف¬o بح�سا �لقا

أ�سيلo ب¬p كيفÁ n�سي، �

ولكن¬o ل ير�ين!.

AGóf

تo نحوي.. sتلف

p∂قلب nت qتلف     

.rلق�سري� pلودÿ� nحبل oعتsسي�

pلباب� pغاب يف ده�سة rن nمnك

pيف �لوجوم p√qعلى �رش nغا�ص

�صn خلفn تر�ئب¬p قمر�ً �ساحباً.. nولم

!.. oأيها �لباب �

؟ nأنت من �  -

pلع�سور� oأنا ديدبان � : oقلت  -

.. n∑سجايا� oËند          

n∂qلX oحار�ص                   
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n∂على عار�سي oيقيم lباب

pلوقت� pيف عروة oويدخل

لrمp خيلn �لهو�ء. oباحل oê pي�رش

lسنني� l¥ rر pيف �لباب ع nت sتلف

أنا: � oوقلت     

أنا؟             من �

.. oت sوتلف

 غريo �لند�ء!
s
⁄ يبقn من¬o ومني

¥µ
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مني̀`````ات لي�سم™n �أماين  عل̀`````ى Xهر غيم̀`````ة ت�سبí فو¥ �لدنيا هب̀`````طn مال∑o �لأ

..Îملخلوقات، وي�سجلها يف دف�

 �لòئ̀`````ب: �أ“نى ي̀`````ا رب �أن تهيÅ يل عند كل خط̀`````وة �أخطوها و�دياً ‡لوء�ً 

باÿر�±.

 خمر�ً، ولتكنr من �لنو´ �جليد. �أرجو∑.
s
طر علي o“ ل�سكري: �أمنيتي �أن�

❁❁

ò
.…Qƒ°S ¢UÉbh ÖjOCG

.…ôØµdG »∏Y ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

‹É«c Ö«‚

kGóL IÒ°üb ¢ü°üb
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 mر ‡لوءةÄلتاج̀`````ر: �جعلني دلو�ً ف̀`````و¥ ب�

بالòهب.

مÈ�طورة: �أعطني عمرn نوح م�رشوباً  �لإ

حكم من �سعب̀`````ي �جليلn �ل�ستني  يف ثالث̀`````ة لأ

و�ل�سبعني.

ح�سو  أمل�س¬ ر�سا�ساً لأ �لقاتل: �قلبr كلs ما �

ب¬ م�سد�سي.

منيات، كاد ي�سقط من  �رŒف مال∑ �لأ

أن¬ �سم™ �أمنية �ل�ساعر.. فو¥ �لغيمة لول �

لهام  ربا√: �فتí يف �سدري كوًة د�ئمة لالإ

كتبn للنا�ص �أغنياتm جميلة. لأ

❁				❁				❁

ôªb

 
m

أنغام ناي نnها على � sأغنيًة، حل� oلقمر� nكتب

. qسماوي�

رها،  nح nس� nباأغنيت¬ بني �لنجوم، ف oلقمر� nد�ر

و�أرق�سها.. حت̀`````ى �إنs بع�سها كاد يخرê من 

مد�ر√!

حم̀`````لn �لقمر �أغنيتo¬n، وهبط نحو �لدنيا، 

ذ�نn و�لقلوب –̀`````ت �أقفال  Bل� nلكن̀`````¬ وج̀`````د

�لنوم! 

❁				❁				❁

äGQÉ≤∏d IôHÉY ¢Thôc

تقدمتr كرو�صl عابرةl للقار�ت من حافة 

ذتني  sملعو� 
أ ̀`````ب كبري، فغط̀`````ى فوهت¬، ق̀`````ر� oج

خائفاً �أن تقوم بابتالع¬!

 ¬ nسارت �لكرو�ص �إىل �لبحر، فطوى �أمو�ج�

متوج�ساً منها!

�إىل �جلبل، فارŒف،  و�سلت �لكرو�̀`````ص 

�بت�سمت �لكرو�ص �بت�سامًة �سحمية، قالت: 

أيه̀`````ا �جلبل، لكننا م�ساكني  - لن ناأكل∂ �

 nسن�سعد علي∂ لندع̀`````و �هلل �أن يجعل جنوم�

�ل�سماء دجاج̀`````اً وخر�فاً وكول يoنõrلها علينا، 

ر�ص  Bخ̀`````رn خري�ت �لأ فنح̀`````ن بعد �أن تناولنا �

عل̀`````ى طعام �لغ̀`````د�ء ل جند م̀`````ا ناأكل¬ عند 

�لعn�ساء.

❁				❁				❁

ÜóM C’G

دمي̀`````مl �أحدب م�سق̀`````و¥o �ل�سف̀`````ة، تقابل¬ 

�لوجو√ بتك�سري�ت كبرية.

فرs �إىل ب�ستان قريب، هنا∑ فتní ر�حتي¬ 

للع�سافري، علsمه̀`````ا كيف تقف قربهما، تنقر 

خبارn �لدنيا.
، ثم تنقلo ل¬ �أ qب nمنهما �حل

�أحبت¬ �لع�ساف̀`````ري، فعلsمتr ر�حتي¬ كيف 

�ساب̀`````™، و..  تنب̀`````تo لهم̀`````ا �أجنحة م̀`````كانn �لأ

تطري�ن!

ذ�ت �سب̀`````اح فتní �لنهر عيني¬ على �أجمل 

لuقان بني  o– ح̀`````دب من¶̀`````ر.. ر�أى ر�حتnي �لأ

 oí sأت̀`````ي �لغمام يتم�س �رشب من �لع�سافري، ويا

بهما، يoقبuلهما.

❁				❁				❁
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لn ذر�عي¬  uس̀`````ك�oن ي
�عت̀`````اد �أ

كر�سي̀`````اً يحمله̀`````ا علي̀`````¬ –ت 

�سج̀`````ار، ويف �لطر¥ �ملع�سبة  �لأ

بعيد�ً عن �لعيون.

�إىل  بقòفه̀`````ا  يق̀`````وم  كان 

وم`ن  بعنق¬،  فتتم�س∂  على،  �لأ

فمها تفلت كلمة: (يا��ي)!

منطنط̀`````اً،  به̀`````ا  يرك�̀`````ص 

فتهم�ص:

أنõلني،  - عم̀`````ر حبيب̀`````ي. �

�ستتعب.

أن̀`````ا  ̀`````ور√، و� tي̀`````ا �سم ..√B � -

نs هرقل �جلبار، 
أ أ�سعر � � p∂أحمل�

 nسيء� و�سوبرم̀`````ان ل  وطرز�ن، 

بجانبي.

أنغامها  تغرغر ب�سحك̀`````ة �سافية تنفرط �

على كتفي¬ كالنجوم!

 oلعا�سق� nد nق nوح�سية ف mي̀`````بòإثر عملية تع�

 � sذر�ع¬ �ليمنى، ومل̀`````ا خرجا معاً، مر nحرك̀`````ة

يف مكانm كان يحملها في¬، ن¶ر �إليها، وكاأن¬ 

يقول: 

ل.  sسف. �لكر�سي معط�B � -

بخ�سو´ تناولتr ذر�ع¬، لثمتrها قائلة:

أيديهم. `رn �هلل � nس�nك -

:ñرش�

- �لدعاء عليهم ل يكفي.

قالت با�سمة:

ن وتعال. Bأ �ل - �هد�

̀`````تr جمي̀`````™o �لطيور  sبع̀`````د حل¶̀`````ات مط 

ول  ها يف �ملكان فقد ر�أت لأ nو�س
غ�سان روؤ و�لأ

م̀`````رة فتاًة –م̀`````ل �ساباً، ت�سري ب̀`````¬ خطو�ت، 

فيقعان، ينه�سان، ي�سحكان!! 

❁				❁				❁

OG sóg ƒHCG

أم̀`````ام �ملعلمني يف  �د يد√ � sأبو ه̀`````د يرف̀`````™ �

�ملدر�سة، يقول:



263 2011  Rƒ````````````````“    574  Oó`````````````````©dG

kGóL IÒ°üb ¢ü°üb

أنف™  - ه̀`````ò√ �ملÈوكة �أقدم، و�أح̀`````دç، و�

حلs م�ساكل  و�سيلة تربية. مل̀`````اذ� تبعثون يل لأ

أنكم  أم � أيديكم معكم؟! � �د، ما د�مت � sولدي هد

من �أن�سار �لÎبية �حلديث̀`````ة ووج™ �لر�أ�ص؟ 

نs �لولد مثل ق�سطل �ملجاري �إذ� 
أ أن̀`````ا �أعر± � �

أو ب�سغط  � ïإل بت�سليك¬ بال�سي� íل ينفت qن�سد�

�ملاء �ل�سدي̀`````د، �إذ� كنتم م�ستعدين لالعتبار، 

فا�سمعو� ما جرى معي:

منò مدة تاأثرتo مثلك̀`````م بالكالم �ملنت�رش 

Bن�سو√، و�إذ�  يام: خòو� �لولد باللطف، � هò√ �لأ

 ، rرشبتم فليكن �رشباً لين̀`````اً، فالدنيا تطورت�

�د ذ�ت يوم، وكان  sمله̀`````م �أذنب ه̀`````د� . rتغريت

بجانبي ع�س̀`````ا �أكÈ من حمر�∑ �لتنور �لòي 

 sكان يوؤدبني ب¬ و�ل̀`````دي، يف تل∂ �للح¶ة رن

أ�سي كالمo �لتطور، تركتo �لع�سا �لكبرية،  يف ر�

�سحبتo من زنار هد�د �حلõ�مn �جلديد �لòي 

 oلتõألني، ون� �òه : oل¬ يف �لعيد، قلت ¬oيتÎس��

 n™هر√. ت�سورو� بعد �رشبتني �نقطX ب¬ على

�حل̀`````õ�م! وكم �سعر√ يا ت̀`````رى؟ و�هلل ثالثمÄة 

 nدفعنا ثمن �òه̀`````ا، وهكnأخت� íل̀`````رية، لرية تنط

�لتطور!

❁				❁				❁

¥ÉØJG

أتعب¬ �ل�سو¥! يف بالد �لغربة �

ولد  .. ن�ستا¥o �إىل �لأ rقال لقلب¬: تعال نتفق

و�أمهم يوماً، نن�ساهم يوماً.

م̀`````ا كاد �لقل̀`````ب يو�فق حت̀`````ى �لتفتn �إىل 

�ل�سباح قائاًل:

�سقر. أيها �لأ � rسهد�� -

أ بالن�سيان،  �أ�سا±: �لي̀`````وم جمعة. نب̀`````د�

وغد�ً �سو¥. 

�أعدs على �لنار �سحناً من �ملامونية، جل�ص 

ياأكله̀`````ا متلòذ�ً م™ جبن̀`````ة �لبقرة �ل�ساحكة. 

كل �س̀`````ورةo �لبقرة  ثن̀`````اءn �لأ
أ خطف̀`````تr عيني¬ �

على غ̀`````ال± �لعلبة. بق̀`````رة لطيفة، Xريفة، 

أي�ساً،  � nح nرnص باحلليب، –̀`````ب �مل� sأنفها مغط �

أذنيها حلقتني جميلتني، هما  فقد علsقتr يف �

علبتان من �جلبنة نف�سها.

ر �أولد√:  sغ̀`````اب �رشيعاً عما حول̀`````¬، ت�سو

أ�سامة يلعبون م̀`````™ هò√ �لبقرة  لوؤي، لين̀`````ا، �

أذني¬  يف حديقة بيته̀`````م، وكلw منهم يoعلuق يف �

حلقتني مث̀`````لn حلقتيها! بينم̀`````ا �أخòتr �أمهم 

:ïمن �ملطب íت�سي

- بق̀`````رة يف �لبيت! �أخرجوها �إىل �حلارة 

يا ‹انني!

 rأن �نقلبت� åعلى فم¬، ⁄ تلب lب�سمة rت sسع�

حبتني م̀`````ن �لدم™ �سقطتا يف طعام¬، ر�Bهما 

�ل�سباح فابتلsتr عينا√.

❁				❁				❁
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يف غرفة �لنوم ياأخò ر�حتn¬ “اماً..

¬، يoعلuق¬ على �مل�سجب! nس�
أ يخل™ ر�

يخل™ قلبn¬، ي�سع̀`````¬ يف كاأ�ص �ملاء بجانب 

زهار! �لأ

̀`````ق يدي¬ ورجلي¬ عل̀`````ى حامل ربطات  uعلoي

�لعنق!

مر نف�س¬! زوجت¬ كانت تقوم بالأ

دون ق�س̀`````د حدnç تبادلl ذ�ت يوم! يا�√.. 

خر! �رتبكا  B؟! �ختلط �أحدهم̀`````ا بال�ò`````̀ماه

حل¶̀`````ات، �سحكا، ثم �أعجبتهم̀`````ا �لتجربة، 

ز�دتهما قoرباً من بع�سهما!

ذ�ت �سب̀`````اح ��ستيقß باك̀`````ر�ً، فخطر ل¬ 

أ�س¬،  ها، و�سع¬ بجانب ر� nس�
أ �أن يله̀`````و.. �أخò ر�

و�س™ يديها م̀`````™ يدي¬، رجليه̀`````ا م™ رجلي¬! 

Bة، ر�أى نف�س¬ flلوقاً مõدوnجاً،  ن¶̀`````ر �إىل �ملر�

فامتالأ �سوقاً و�إثارة.

م�س̀`````ى خطوة، فاأح�صs بق̀`````وة هائلة �سم™ 

ه̀`````ا يف �أع�سائ̀`````¬، دف™ �لب̀`````ابn بر�أ�ص  nهدير

 !íإ�سبع¬ فانفت�

�س̀`````ار يف �ل�س̀`````ار´، فر�أى �لنا�̀`````صn �سغار�ً 

بالن�سبة �إلي¬!

على، نادت¬ زرق̀`````ةo �ل�سماء،  ن¶̀`````ر �إىل �لأ

رجل،  يدي وزوê �لأ ∑ ما لدي¬ من زوê �لأ sحر

أن¬ قادر على �لط̀`````ري�ن، فطار قرب  ف�سع̀`````ر �

�لع�سافري، ثم فوقها �أعلى فاأعلى!

فعلn يف تل̀`````∂ �ل�ساعة كلs م̀`````ا كان علي¬ 

م�ستحياًل.

حينما ع̀`````اد “ن̀`````ى ل̀`````و �أن كلs �لرجال 

و�لن�ساء يقومون بتجربت¬.

❁				❁				❁

ΩCÉ°S

يف �سدر√ جبلl من هو�ءm ر�كد.

.¥nõnون lبnعnعينا√ ت

، �مل�س̀`````اء،  nأمام̀`````¬ �ل�سب̀`````اح�  nستعر�̀`````ص��

، �ل�ستاء، ⁄ يعجب¬ �سيء! n™لربي� ، nريفÿ�

 زف̀`````رn زفرًة لولبية �خÎق̀`````تr قلبn �لليل، 

فتعلsقn بòيل زفرت¬، و�سعد �إىل �لف�ساء، وقف 

�أمام مõرعة �لنجوم، قلsبn فيها عيني¬: 

- �أ±.. من̀`````ò ماليني �ل�سنني و�أنتp هنا! 

تن¶رين �إلين̀`````ا بعيون كعيون �جل̀`````ن! مللنا، 

أoغريu �ملو�ق™.  �سا

 nأور�نو�ص مكان و�س™ �مل�سÎي مكانn زحل، �

نبتون.

 nêها خار nبقدم̀`````¬، فدحرج nر�̀`````ص ركلn �لأ

�ملجموعة �ل�سم�سية!

د�عبn وج¬ �لقمر، �نحنى �أمام¬ قائاًل: 

ن̀`````اً لنا بدلً  nك` nس� nأن̀`````ت - �أرج̀`````و∑.. كن �

منها.

�سح∂n �لقمر و�حت�سن¬ د�عياً �إيا√ لينام 

على �سدر√، فنام بعمق.
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نني ⁄ �أجد �ساعة ي̀`````دm تد¥q دقات �ساعة »ب≠  ط̀`````و�ل عم̀`````ري ⁄ �أقpÏ �ساعة; لأ

ب̀`````ن« فاأنا ⁄ �أعر± يف �لدنيا �سوتاً غ̀`````ري �سوت جدي �إل دقات »ب≠ بن«، و�إيقا´ 

�س̀`````وت هنا لندن، وحني كÈت بقيت ذ�كرتي و�قف̀`````ة عند ذل∂ �ل�سوت و�سوت 

ت̀`````ي، وكان ثمن تل∂  sد nي وهو يحكي يل على م̀`````د�ر �ل�ساعة عن عجائب ج uد`````̀ nج

�حلكاي̀`````ات طاعتي �لعمياء لكل ما يطلب من̀`````ي جدي، من مثل �أن �أم�سي �لليل 

❁❁

ò
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أو �أن  ر نوم¬، � qيف �لتق̀`````اط »�لبق« ك̀`````ي ل يعك

�أم�سي �لنهار يف مطاردة �لع�سافري كيال تنقر 

أو �أن �أم�سي �ل¶هرية عند �ل�سبا∑  � ،ïلبطي�

ولد م̀`````ن �لت�سوي�ص عل̀`````ى �سماع¬  من̀`````™ �لأ لأ

أ  أق̀`````ول عندما كان يبد� ذ�عة لندن، وكنت � لإ

باإعطائي �أجري م̀`````ن حكايات جدتي وذل∂ 

بع̀`````د �أن يجفq ريقي م̀`````ن تو�سل¬، ودمي من 

نباء  هم �لأ تنفي̀`````ò طلبات¬: هنا لندن موجõ لأ

أ�سم™  ع̀`````ن �سنq جدتي، وكنت قب̀`````ل وبعد �أن �

�حلكاية نف�سها ول �سيم̀`````ا �سرية �سن جدتي 

أت�س̀`````اءل: تoرى ماذ� كان ينوي هò� �لõمن �أن  �

م¬  nك pح sأ�سنان¬ ف�س̀`````اوى كل � n qحت̀`````ى ك�رش nياأكل

تي) �لتي ترطنها بلهجة ⁄ يعرفها  sد nم (ج nك pبح

أ�سنانها بعد  ن � ي; وذل∂ لأ uد nقط �سوى ج lب�رش

�أن تك�̀`````رشq بع�سها �أخòت �س̀`````كاًل عجيباً يف 

أين من¬ �س̀`````كل خارطة �لوطن �لعربي  فمها �

 qة ليحلqي pنnبnلتي ت�سقط كل يوم منه̀`````ا دولة ل�

 ،êحملها نابان وثالثة �أ�رش��ص معقوفة للخار

�سنان جدتي  تك�رشq بع�سه̀`````ا، وقد ح̀`````دç لأ

تل∂ �لنك�سة بعد نكبة فل�سطني وقبل �سقوط 

بغد�د وب̀`````ني نكبة �ل�سوم̀`````ال و�ل�سود�ن يف 

أثناء نك�سة �ليمنني، حينها حثqت جدي على  �

�قتناء »ر�ديو« لتطمÄ̀`````ن �إىل ح�سن ��ستعمال 

، ومر�عاة  qيني حل̀`````رو± �جلرÎري خوة �لأ �لأ

�سق̀`````اء �للبنانيني يف ق̀`````ر�ءة بيان �لتو�فق  �لأ

أ�سلوب �لف�سل و�لو�سل،  �لوطني ��ستخ̀`````د�م �

خ̀`````وة �جلõ�ئري̀`````ني يف ��ستخد�م  وبر�عة �لأ

�لتجان�ص �للف¶ي ب̀`````ني �لÈبر و�لعرب، على 

نq �سليقتها 
أ نq جدتي ⁄ تف∂q �حلر± بعد �إل �

أ �

أتها هò√ �ملكانة �لرفيعة يف “كني  � qلعربية بو�

�سنان دولها �للبنية لكÌة  �ÿارطة �لعربية لأ

حر±  أ�سنانها يف نطق �لأ ما كانت ت�سدq على �

�للثوية.

�سنان، و�إز�ء  يف ذل∂ �لي̀`````وم �لتاريخي لالأ

�إ�رش�ر جدتي على �قتناء �لر�ديو، ��سطحبها 

ج̀`````دي �إىل �ملدين̀`````ة، وكان̀`````ت تل̀`````∂ زيارتها 

وىل لها، فن̀`````õل �أول ما نõل يف بيت �أحد  �لأ

معار± جدي، فدخ̀`````ال√ بالرجل �لي�رشى ل 

نهما ماأخ̀`````وذ�ن بال�سعار�ت �لي�سارية حتى  لأ

باأرجلهما، بل ل�سدمتهم̀`````ا �لثقافية باأتكيت 

ل لهم̀`````ا �نف�ساماً مبا�رش�ً  qي �سكò`````̀ملدينة �ل�

يف �سخ�سية رجليهم̀`````ا لدى دخولهما �ملنõل 

�لفخ̀`````م، وق̀`````د �كت̀`````qß بالتح̀`````ف و�لتماثيل 

و�لõهري̀`````ات، ور�حت جدت̀`````ي تبدد ده�ستها 

مبا ت̀`````رى بال�ستف�سار من ج̀`````دي عما ترى، 

 íسياء ب�سوت غري و��س� ف̀`````كان ي�سمي لها �لأ

�ء معانات¬ من مغ�صm مõمن �أ�ساب¬ ب�سبب  sجر

�إدمان¬ على �أكل �لبòر �لرومي عماًل بن�سيحة 
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�إبلي�̀`````ص للت�سلي عن �إح�ساء �سني 

�جلامعة  بيان̀`````ات  �ل�ستقبال يف 

�لعربية.

وح̀`````ني و�سل̀`````ت جدت̀`````ي يف 

م  sستف�سار�تها عما ترى �إىل ‹�س��

قرن »م̀`````وز«- بال�ستيك̀`````ي ثبsتت¬ 

�ساحب̀`````ة �ملن̀`````õل عل̀`````ى �لطاولة 

ب�سكل ب̀`````ارز �أكÌ من بروز �لقرن 

�ملثقفني-  أ�̀`````ص  ر� فريق̀`````ي يف  �لأ

أج̀`````اب ج̀`````دي ب̀`````Èود �أع�ساب  �

 �òه :∑Îتفاقي̀`````ة �لدف̀`````ا´ �مل�س�

جابة  قرن »م̀`````وز«، وكاأن هò√ �لإ

أن�سته̀`````ا دور  �أذهل̀`````ت جدت̀`````ي، و�

ة،  qم
أزر �لأ � qحرو± �لعطف يف �سد

أن�ستها حلمها ب�سما´ �سوت  كما �

ثري  يقا´ �لأ �لر�ديو ول �سيم̀`````ا �لإ

لديه̀`````ا يف نطا¥ �ملòي™ »هن̀`````ا لندن، �ل�ساعة 

ن«.. ون�سي̀`````تr كòل∂ �أن تغتنم �إيقا´ دقات  Bل�

»ب≠ بن« لت̀`````qÂÎ باأغنيته̀`````ا �ملف�سلة »باري�ص 

مربط خيلن̀`````ا«، فرددت بينه̀`````ا وبني نف�سها 

»�ملوز مرب̀`````ط خيلنا ودقة مهباê قلوبنا، وما 

يsلn ‹�سم �ملوز  nأحلى �ملوز باأ�سنانن̀`````ا« وقد �س�

خبار  لعابها، ولعاب �سبابها مòيعي ن�رش�ت �لأ

�لòين �سغلوه̀`````ا يف كلq ما م�سى من عمرها 

ع̀`````ن طيبات �ملوز، حي̀`````å كان �ملوز يف ذ�∑ 

أ�سب¬ بتحفة، و⁄ تكن تعر± �ملوز �إل  �لوق̀`````ت �

بال�سم™، فاأخòتها رغب̀`````ةo �سبق �أهل �سيعتها 

يف �أكل �ملوز؟؟؟ و�غتنمت فر�سة خلو �لبيت 

‡̀`````ن في¬ من م�ساغ̀`````ل �سيافتهم، وهجمت 

أ�سنانها  ت̀`````¬ بكلq ق̀`````وة � qم; وع�س sعل̀`````ى �ملج�س

أ�سنانها،  لتلتهم من¬ �أكÈ جõء ‡كن، فك�رشت �

 ¥ tعن �إثمها بالت�سد oر`````̀ uف nكoومن يومها وهي ت

باحلكم �لتي ل يقدر على ترجمتها �إل جدي 

�رشته̀`````ا بعكازتني  pن̀`````¬ كان ي�ستع̀`````ني على ع لأ
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م �ل�سÈ، و�ستم عم̀`````ر√ معها ب�سج™  rطoم̀`````ن ب

ا  sÁيقال كان معجباً �أ qمهمو�̀`````ص، لكن¬ و�حلق

�إعجاب مبو�قفها �ل�سلبة، فكانت رحم �هلل 

د�ً حري�سة عل̀`````ى �لطاعة �ل�سماء  pتر�بها ج

لكل خطابات �حلكماء �لعرب فهي وحر�ساً 

يõ بني  q“ منه̀`````ا عل̀`````ى �لت�سامن �لعرب̀`````ي ل

خطي̀`````ب و�Bخر حتى لو كان يخالف قناعاتها 

 
n
أoعمي أن¬ � �لقومية يف توجهات¬، �عتقاد�ً منها �

على ب�رش√، فعقq �أهل¬ لكن �لغريب عن �أهل¬ 

�سيعرى ولòل∂ ل بد �أن يعود �إىل ح¶ريتهم، 

أيام �لعرب  يام �لع�سيب̀`````ة ككل � أح̀`````د �لأ ويف �

ل¬  qسمعت جدتي خطيب̀`````اً يقول: من كان خو�

أ�سقائ¬ فلي�̀`````ص بعربي من يقف  ̀`````ورo√ على � nج

مع¬، ول �أدري كيف ترجمت �لقول، وفهمت 

أن̀`````¬ يريد: (م̀`````ن كان �أخو�ل¬ جري�ن¬، ويقف  �

معهم فهو لي�ص بعربي)، وبقيت جدتي ل تلقي 

�ل�س̀`````الم على �أخو�لها ول تقف معهم خم�سة 

أع̀`````و�م بتمامها، �أعيت فيه̀`````ا كلq �مل�سايï يف  �

نq يردوها عن موقفها يف مقاطعة �أخو�لها، 
أ �

ول̀`````ول �س̀`````Î �هلل وحيلة ج̀`````دي لبقيت على 

ذل∂ ط̀`````و�ل عمرها، ويحكي لن̀`````ا با�ستمر�ر 

أيها و�لعودة  �أعجوبت̀`````¬ يف �إقناعها بتغي̀`````ري ر�

عن مقاطعة �أخو�لها، يقول: حدç ذل∂ حني 

م̀`````نq �هلل عليهم بالكهرباء ونعمة �مل�سل�سالت 

�لتاريخية، �إذ كان يعر�ص م�سل�سل �لõير �سا⁄، 

أن̀`````¬ خطيب دولة  حيå كان̀`````ت جدتي ت¶ن �

�سقيق̀`````ة، وحني عر�ص م�سهد يقف في¬ �أحد 

�ملمثل̀`````ني موؤدياً دور �لõي̀`````ر �سا⁄ flاطباً �بن 

أبي¬ من يقف م™  �أخت¬ (�سبا´) قائ̀`````اًل: �بن �

�أخو�ل¬ يا ولد، فاغتنم جدي �لفر�سة بدهاء 

وقال جلدتي: �أما �سمعت ماذ� يقول، �إن¬ ينق�ص 

�إفتاء ذل̀`````∂ �ÿطيب �لòي �أقنع∂ مبقاطعة 

�أخو�ل̀`````∂، �ن¶ري: �إنq حليت¬ �أطول ب�سrÈ من 

ذ�∑، �سمت̀`````ت جدتي طوي̀`````اًل وكانت –ر∑ 

يديه̀`````ا بطريقة توحي باأنه̀`````ا تعتمد ذ�كرتها 

للمقارنة ب̀`````ني طول حليتي �ÿطيبني، وكان 

حqß جدي عجيب̀`````اً، �إذ فقدت جدتي جõء�ً 

م̀`````ن �إبهامها حيå كان مو�سوم̀`````اً بو�سم مثل 

ها ت�رشq على ور�ثة  qم
أ و�س̀`````م �أخو�لها �إذ كانت �

�لو�سم فو�سم̀`````ت بناتها ب¬، وكانت جدتي يف 

أيام �لقطيعة م™ �أخو�لها –اول �إز�لة �لو�سوم  �

ب�ست̀`````ى �لو�سائل فا�ستخدمت قطعة زجاê يف 

¬ بعد �أن �أعيتها �حليلة، فالتهب �إبهامها،  uحك

ودبت في̀`````¬ �لغرغرينا، فقط™ �لطبيب جõء�ً 

يها �أق�رش من  rÈ pأح̀`````د �س � íل∂ �أ�سبòمن¬، وب

n �لق�سري هو �لòي  r
È`````̀ uل�س� qن

أ خر ويب̀`````دو � Bل�

 Èول، وكان �ل�س قا�ست ب¬ حلية �ÿطيب �لأ

طول من ن�سيب �ÿطيب �لثاين، ففازت  �لأ
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حليت̀`````¬ باملقارنة بني �ل�سÈين، فقامت لتوها 

�سلت و��ستغف̀`````رت ربها وع̀`````اد �لوئام بينها 

وبني �أخو�لها بف�سل �لغرغرينا.

 åعليهم �لكهرباء بالب qا قبل �أن “̀`````ن qم
أ �

 لغرغرين̀`````ا �ÿارط̀`````ة �لعربية، فكان 
q
�حلي

أنه̀`````ا �ألهمت  أقلqها � جلدت̀`````ي حكايا عجيب̀`````ة �

 Èلل�س íجدي �كت�س̀`````ا± ر�أ�ص �لرجاء �ل�سال

أبناء√ على �كت�س̀`````ا± �إيقا´ �ل�سمري  ف̀`````درsب �

ر�ص  �لعرب̀`````ي فانت�̀`````رشو� يف كل مهاج̀`````ر �لأ

أ�سنانها طعم  م̀`````ت � pوماحل̀`````و� �سعوبه̀`````ا فطع

و� �أرجلهم  qلكب�سة �لعربية بدي∂ �جلن«، ومد�

دu ب�ساط �لغربة، وقد روى، �أطال �هلل  nعلى ق

ة �إىل �لبيت  qأن جدتي عادت مر� ،√Èأ�سنان �س �

برفقت¬ لياًل، و⁄ تكن �لكهرباء قد و�سلت �إىل 

قريتهم، وكانت جائعة، فاأنõلت �سحناً فارغاً 

نا�س™ �لبيا�ص و�أكلت عل̀`````ى بيا�س¬ رغيفني 

 √òوه ،Æأن¬ فار من �ÿبõ من دون �أن تدري �

�حلكاية �سهل̀`````ة، �إذ� قي�ست مبا يروي¬ جدي 

عن ورطت¬ معها حني ��سطحبها �إىل �ل�سو¥; 

لي�سÎي لها �رشو�لً جدي̀`````د�ً، وكانت �ملو�سة 

ة«  nم rر oأة »�حل Bن̀`````ò�∑ �أن تلب�ص �ملر� يف قريتنا �

لة حت̀`````ى �لركبة، وحني  rدnرشو�لً، وفوق̀`````¬ ب`````̀�

دخلتr جدتي دكان �لبائ™ طلب منها �أن تقي�ص 

�ل�̀`````رشو�ل، وكانت جدت̀`````ي –رحمها �هلل- ⁄ 

 pمحلoتن¶̀`````ر مرًة و�ح̀`````دًة طو�ل عمره̀`````ا �مل

ن̀`````¬ عورة، ولòل∂ كانت  �إىل ما فو¥ كعبها لأ

قها �لبحر  qتعتق̀`````د �أن �إيطاليا دولة عربية فر

ن خارطت¬ ت�سب¬ �جلõمة �لتي  عن �أخو�تها لأ

–جب كعب �لرجل عن �ل¶هور للعيان.

نq جدتي دخلت �لدكان، و�أعطاها 
أ � qو�ملهم

غال¥ كيال ي¶هر  أ�سود حمكم �لإ �لبائ™ كي�ساً �

من¬ �ل�رشو�ل، وطلب �أن تدخل غرفة جانبية 

م¶لمة لتقي�ص �ل�رشو�ل، وقد وجدت �مل�سكينة 

يف �لكي�ص �رشو�لني بلون �للحم، و�أول ما وق™ 

–ت يدها هو �ل�رشو�ل �لق�سري، فلب�ست¬، و⁄ 

̀`````õ ق�رش√ يف �سدة �لعتمة، فركنت �لثاين;  qي“

�إذ Xن̀`````تr �أن �لبائ™ �أعطاها �ثنني على �سبيل 

�ل�سهو، وهي ل ت̀`````اأكل �حلر�م، فخرجت من 

ن جدي، وهو  دون �أن تنتب¬ �إىل ما لب�ست; ولأ

 ،Èأو �لق �سلي̀`````ل �أمة لها �ل�سدر دون �لعاملني �

�سفل،  أ�س¬، ول ين¶ر �إىل �لأ فهو ل يطاأطÅ ر�

عõة نف�س¬ “نع¬، فخ̀`````رê معها من دون �أن 

ينتب̀`````¬ ل�ساقيها �لعاريتني، ول̀`````ن تت�سور� كم 

كان̀`````ت �ل�سا¥ �لعاري جرÁ̀`````ة حينها، وحني 

رة  qها �أهله̀`````ا مت�سمB�و�س̀`````ال �إىل �لقري̀`````ة ور

�ل�ساق̀`````ني، ف̀`````ارn دمo �لعروب̀`````ة يف عروقه̀`````م; 

و� �ساقيها و�ساقي ج̀`````دي ومن يومها  qفك�̀`````رش

جدتي “�س̀`````ي ك�سيحة على عكازين، وجدي 
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̀`````ر حلكم¬ �لع̀`````كاز�ت لي�سلuيها، ويخفف  qجnنoي

عنها مردد�ً ي̀`````ا »حرمة« �أنت ل ذنب ل∂ يف 

�ختيار �ل�رشو�ل �لق�سري، �إن¬ كيد �ل�ستعمار 

�إنه̀`````ا موؤ�مرت̀`````¬ �لق̀`````òرة د�صq ل̀`````∂ �ل�رشو�ل 

�لق�س̀`````ري، وحب∂ �لق�س̀`````ة لينال من قدمي∂ 

 ∂qلقد كان يتج�س�ص علي∂ و�أنت تتوعدين باأن

�ستقي�سني �سحر�ء �سيناء حافية قدماً قدماً; 

ا  nم
أ ن∂ ل تثقني بقيا�ص هيÄة �لأ· �ملتحدة، � لأ

أ�س̀`````ي من يوم ��سÎدو� �سيناء،  كنت تنقرين ر�

مي  nأريد �أن �أقي�ص بقد وتقولني: قم يا »زملة« �

هò√ ما �أعادو√.. �أهل �سيناء يا زملة يخلطون 

، و�أقد�مهم معقرة م̀`````ن كÌة م�سيهم  qبالع̀`````د

�رش�ئيل كم  حفاة، �أخا± �أن ي�سهو� ويÎكو� لإ

مÈيالية و�أز�حت∂ عن  قدم، لقد فعلته̀`````ا �لإ

طريقها، وحرمونا �أن ن�س̀`````Îي �لر�ديو لكي 

خبار ودقات »ب≠ بن« فال نعر±  ل ن�سم̀`````™ �لأ

فطار يف رم�سان من لندن. وقت �لإ

¥µ
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ن�سان، ولعلماء  بينما كانت �لò�كرة �لفردية �إ�سكالية كبرية لعلماء ت�رشيí �لإ

أ�سد غمو�ساً و�أدعى �إىل  ع�ساب خا�سة، فاإن �لò�كرة �جلمعية �أكÌ تعقيد�ً و� �لأ

�جلدل و�لختال± و�ل�س∂. ⁄ يتوقف تو�يل �لكت�سافات �جلديدة �لتي ت�سوqب 

أو ت�ستكمل ما كان �سائد�ً من �فÎ��س̀`````ات �أو ن¶ريات �أو معلومات  ل � qأو تع̀`````د �

ب�س̀`````اأن �لò�كرتني، �لفردية و�جلمعية. �كت�سف علم̀`````اء من جامعة كورنيل يف 

نيوي̀`````ور∑ و�جلامعة �ل�سينية يف هون≠ كون≠ مث̀`````اًلo يف مطل™ �لعام 2005 كن¬ 

.…Qƒ°S »°SÉeƒ∏HOh åMÉHh ÖjOCG

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁
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�لÈوتني �مل�سوؤول عن تكوين �لò�كرة �لد�ئمة 

يجاد  ن�سان، مبا يفتí �أفقاً و��سعاً لإ يف مï �لإ

مر��ص �لò�كرة،   عالê ناج™ لأ

أد�ئها.  �سه̀`````ام يف تقويتها و–�س̀`````ني � و�لإ

حيå �إن �لÈوت̀`````ني �مل�سمى MBDNF، �أي 

�لعامل �لع�سبي �لنا�سè �لòي ينتج¬ �ملï من 

خالل تفاعل كيماوي ب̀`````ني �إنËõ �لبالزمني 

وبروتني �Bخر ه̀`````و PRO BDMF، و�لòي 

�عتقد �لعلماء منò �لعام 1996 بتاأثري√ على 

تكوي̀`````ن �لò�ك̀`````رة طويلة �مل̀`````دى، يلعب فعاًل 

دور�ً رئي�س̀`````اً يف تكوي̀`````ن �لò�ك̀`````رة. وبالتايل 

أو تاأخري م̀`````وت �ÿاليا �لع�سبية  ف̀`````اإن من™ �

للجõء �ÿا�ص بالò�كرة يف �ملï �عتماد�ً على 

�لتحكم بتفاعل ذل∂ �لÈوتني م™ �لبالزمني 

ي�ساعد مر�سى �لõهاÁر و�سو�√ من �أمر��ص 

�لò�كرة. كانت �لدكت̀`````ورة �سوز�ن �سورن�سون، 

رئي�سة �لباحثني يف جمعية �أبحاç �لõهاÁر، 

�أكÌ –ف¶̀`````اً، فقد �أقرت �أن هò� �لكت�سا± 

�أو�سí جõء�ً من �للغ̀`````õ �ملحيط بفهم كيفية 

تخõي̀`````ن �لòكريات يف �ملï، مب̀`````ا ي�سهل فهم 

بع�̀`````ص جو�نب مر�ص �لõهاÁ̀`````ر �لغام�سة، 

 êع̀`````ن �إيجاد عال åلكن م̀`````ن �ملبكر �حلدي

ن�سان  له̀`````ò� �ملر�ص. �كت�سف عل̀`````م ت�رشيí �لإ

قبل �سنو�ت قليلة �أن مقر �لò�كرة ف�سان يف 

أي�رش، يف كل منهما  �جلهاز �لع�سبي، �أÁن و�

�أكÌ من خم�سني �ألف مليون خلية، ولكل من 

ه̀`````ÿ� √òاليا حياتها ون¶امه̀`````ا، بل وعقلها 

أي�س̀`````اً! تÎكب �ÿلية ت�رشيحياً من  �ÿا�ص �

أن�سجة وجد�ر، وتوؤدي وXائفها  نو�ة وقلب و�

حكام فيم̀`````ا بينها: ت�ستقبل  بتن�سي̀`````ق بال≠ �لإ

�ل�سوء و�ل¶الل مبا يركب �ل�سور و�مل�ساهد 

�سو�ت عن  عن طريق �لعين̀`````ني، وت�ستقبل �لأ

ذن̀`````ني مبوجات متفاوت̀`````ة �لتوتر،  طري̀`````ق �لأ

وت�ستقب̀`````ل �ملò�¥ و�لطعم عن طريق �لل�سان، 

ح�سا�ص عن  نف، و�لإ و�لرو�ئ̀`````í عن طريق �لأ

ه̀`````د�ب �لع�سبية  طري̀`````ق �جللد. تت̀`````وىل �لأ

�لتن�سيق فيما ب̀`````ني مÄة �ألف مليون خلية يف 

هòين �لف�سني، وكòل∂ �لتن�سيق بينها جميعاً 

م̀`````ن ناحية وبني ع�رشة �Bل± مليون خلية يف 

ن�س̀`````ان، ومليار�ت �ÿاليا يف ج�سم¬.  مï �لإ

وهك̀`````ò� تنتق̀`````ل �سحنات كهربائي̀`````ة متفاوتة 

هد�ب  �ل�س̀`````دة ذهاب̀`````اً و�إياب̀`````اً عÈ ه̀`````ò√ �لأ

أبرز �جلديد �ل̀`````òي تو�سل �إلي¬  �لع�سبي̀`````ة. �

ن�سان هو  عل̀`````م �لت�رشيí ووXائف ج�س̀`````م �لإ

�أن �لف�س̀`````ني �ل�سغريين �للòين ي�سكالن مقر 

�لò�ك̀`````رة ي�سج̀`````الن يف خالياهما كل ماÁر 

ن�سان من م�ساهد و�أحد�ç و�أقو�ل و�أفعال  بالإ

أو ما ي�سدر عن¬،  و�أحا�سي�ص، �سو�ء ما يتلقا√ �

منò حل¶ة ولدت¬ وحت̀`````ى حل¶ة وفات¬. �إن 

�ÿالي̀`````ا �لع�سبية �ÿا�س̀`````ة بالò�كرة لدى 

ن�سان موؤهلة لتخõين �ست وثمانني مليون  �لإ

 �òمعلومة جديدة يف �لي̀`````وم �لو�حد. لعل ه
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 Ëلكر� �لقر�Bن  أ�سار  � ما 

Bيتني نõلتا قبل  �إلي¬ يف �

أربعمÄة �سنة من  أل̀`````ف و� �

 íلت�رشي� �كت�سا± عل̀`````م 

 ≈``` s≤ n∏ nà nj  rP pEG{ �سب̀`````ق:  مل̀`````ا 

 pÚ``` pª n« rdG  pø``` nY  p¿É``` n« u≤ n∏ nà o rŸG

 É ne ❁ ló« p© nb p∫É``` nª u°ûdG pø nY nh

 p¬ rj nó nd s’ pEG m∫ rƒ``` nb ø pe oß pØr∏ nj

 ،¥ �سورة   z ló```« pà nY lÖ```« pb nQ

ية 17-18. فمÄة �ألف  Bل�

مليون خلي̀`````ة يف هòين 

�ل�سغريي̀`````ن  �لف�س̀`````ني 

�سجاًل  عملي̀`````اً  ت�س̀`````كل 

ي�ستدعي  �ساماًل،  دقيقاً 

�ملرء من¬ بع�ص مدونات¬ 

فيتòكر، وي�ستع�سي علي¬ 

أو يعاف¬-  �ل�ستدع̀`````اء -�

�لتدوين  لك̀`````ن  فين�سى. 

أو ن�سي، �إىل  يبق̀`````ى يف �حلالتني، �سو�ء تòكر �

أ  �أن –ني �ل�ساعة �لت̀`````ي يقال ل¬ فيها: »�قر�

كتاب̀`````∂ كفى بنف�س∂ �ليوم علي̀`````∂ ح�سيباً«. 

أك̀`````Ì عندما نتمعن يف  � íما يت�س �ò`````̀لعل ه

يتني �لثالثة ع�رشة و�لر�بعة ع�رشة  Bمدل̀`````ول �ل

 o√ nô pFBÉ nW o√É næ re nõ rd nCG m¿É n°ùf pEG sπ oc nh{ :رش�ء� من �سورة �لإ

 o√É n≤ r∏ nj kÉ```HÉ nà pc pá neÉ n« p≤ rdG nΩ rƒ``` nj o¬ nd oê pô rî of nh p¬``` p≤ oæ oY p‘

 nΩ rƒ n« rdG n∂``` p°ù rØ næ pH ≈``` nØ nc n∂``` nHÉ nà nc rCG nô``` rbG  ❁  kGQƒ``` o°ûæ ne

.z kÉÑ« p°ù nM n∂ r« n∏ nY

ك̀`````Ì ت�سبي̀`````¬ تركي̀`````ب �ملجتم̀`````™ وحيات¬ 

Bلية عمل¬  و�سلوك̀`````¬ وعالقات¬ و�نفعالت̀`````¬ و�

مب̀`````ا هو قائم لدى �لفرد حي̀`````å �إن �ملجتم™ 

مر، ببنيت̀`````¬ وخ�سائ�س¬ وتفاعالت¬،  �Bخر �لأ

أف̀`````ر�د√. فمنò ق̀`````ال �لنبي �لعربي  ح�سيلة �
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 ‘ Úæe DƒŸG π```ãe{ :سل̀`````ى �هلل علي̀`````¬ و�سل̀`````م�

 ≈µà°TG GPEG ,ó```°ù÷G πãªc º```¡ªMGôJh º```gOGƒJ

 ô¡°ùdÉH AÉ```°†Y C’G ôFÉ°S ¬```d âYGóJ ƒ```°†Y ¬æe

بحاç �لعلمية  z≈ª◊Gh. �لتقت �لدر��سات و�لأ

م̀`````™ جوهر هò� �لت�سبي¬ بع̀`````د �أكÌ من �ألف 

أربعمÄة �سنة عل̀`````ى ذل∂ �حلديå. لعلs من  و�

أب̀`````رز �مل�سائل �لتي تفر�ص نف�سها باإحلاح يف  �

هò�  �ل�سدد هي كيف Áكن تفعيل �لò�كرة 

�جلمعي̀`````ة و–�سينها وتن�سيطها يف مو�جهة 

حمالت ت�سته̀`````د± تعطيله̀`````ا �أو م�سخها �أو 

حتى قتلها؟ 

�إذ� كان قد ثبت علمياً �أن �لفرد لي�ستخدم 

�سوى ن�سبة حمدودة جد�ً من طاقات دماغ¬ 

أ�سا�س̀`````اً ذ�كرت¬ - وبالتايل فاإن¬  �ملختلفة - و�

 �òليات معين̀`````ة �لتو�س™ يف هB � Èي�ستطي̀`````™ ع

�ل�ستخ̀`````د�م وتعõي̀`````õ√، �أي تقوي̀`````ة ذ�كرت¬، 

�س̀`````و�ء كانت ذ�كرة ح�سية عاب̀`````رة �أو ق�سرية 

م̀`````د. لي�ستفيد �أكÌ من  ج̀`````ل �أو طويلة �لأ �لأ

�لطاقات و�لقدر�ت �لتي منحها �ÿالق ل¬، 

 √òفاإن �ملجتم™ بدور√ ق̀`````ادر على –قيق ه

�لغاية. 

�̀`````رشح ماكدوغ̀`````ل مث̀`````اًل ‰̀`````و �ل�سلو∑ 

خالق̀`````ي، و�رتباط¬ بعم̀`````ل (نحن)، فر�أى  �لأ

�أن ه̀`````ò� �لنم̀`````و ل يت�سم̀`````ن فق̀`````ط �نفعال 

�لرحمة مثاًل، وم̀`````ا يثار من غ�سب و�سخط 

ل̀`````دى ��سطد�م دو�ف̀`````™ �لوقاية مبا يحبطها 

أو يعيقه̀`````ا، و�إ‰ا يت�سم̀`````ن �أي�ساً غريõتني  �

أولويتني متعاك�ستني: غريõة �ل�سيطرة وغريõة  �

�ÿ�سو´، وهما متكاملتان يف كل �إن�سان على 

�لرغم م̀`````ن ت�سارعهم̀`````ا وتناق�سهما، وهنا 

تلع̀`````ب �لتاأثري�ت �ÿارجي̀`````ة، �أي �ملجتمعية، 

خرى  دور�ً رئي�سياً يف تغليب �أحد�ها على �لأ

يف كل فرد وف̀`````ق مدى تاأثر√ بال̀`````ر�أي �لعام 

و�حتò�ئ̀`````¬ �لقدوة و�ملث̀`````ال و��ستعد�د√ لتعلم 

حكام �أي وفقاً  �لت̀`````õ�م �ل�رش�ئ™ و�ل�س̀````` و�لأ

مل̀`````دى �ندماê �لوج̀`````د�ن �ل�سلبي يف عاطفة 

. ولكن م̀`````ا هو مدى �لعقل 
(1)

�ح̀`````Î�م �لò�ت

�لفردي يف ه̀`````ò� �ل�سدد، وما هو مدى فعل 

ر�دي و�لال�إر�دي يف كل حالة! وما هو دور  �لإ

أنا)  �) íلعقل �لفردي �أي�ساً يف تفاوت ترجي�

على (نح̀`````ن)، وبالتاأكيد على (هم) بني فرد 

Bخ̀`````ر �إىل جانب �ل̀`````دور �ملوؤكد ملدى تفاعل  و�

تل∂ �حلالة م™ بيÄت̀`````ا �لجتماعية بحلقاتها 

�ملختلفة؟ بكلمات �أو�سí: هنا∑ عقل جمعي 

�فÎ��سي، وتفكري جمعي �فÎ��سي وهò� ما 

أو �إىل �ل�سلطة  �أغرى �لطاحمني �إىل �ل̀`````Ìوة �

أو �إىل �لنفوذ باإقام̀`````ة موؤ�س�سات متخ�س�سة  �

بت�سكيل �ل̀`````ر�أي �لع̀`````ام و�لتالعب بتوجهات 

�جلمه̀`````ور وم�سار�ت̀`````¬ و�سلوك̀`````¬ �جلمعي يف 

نتاê و�ل�ستهال∑  زياء و�لإ �سوؤون �ل�سيا�سة و�لأ

و�لريا�سة و�لفنون وما �إىل ذل∂. لكن ما هي 

أو م�ساحة عمل كل من �لعقل �لفردي  حدود �
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و�لعقل �جلمع̀`````ي: �أين ومتى يتحد �لعقالن، 

و�أين ومتى �فÎ�قهما؟

 �أكد 
(2)

يف تقري̀`````ر ن�رشت¬ ‹ل̀`````ة �لعل̀`````وم

�لباحå جو�سو� بر�ون، من جامعة و��سنطن، 

وجود ج̀`````õء متخ�س�ص باحلا�س̀`````ة �ل�ساد�سة 

يف �لدم̀`````اÆ، و–ديد�ً يف ق�رشت̀`````¬ �لد�خلية 

�لطاقي̀`````ة، بالق̀`````رب م̀`````ن قم̀`````ة �لف�سو�ص 

خدود �لفا�سل  مامية للدماÆ ومبحاذ�ة �لأ �لأ

ي�رش، يتعامل م™  بني �سقي �لدماÆ �لأÁن و�لأ

خطار  �ل�رش�عات ويطلق �إنò�ر�ً مبكر�ً من �لأ

�لتي ل ت�ستطي™ �لنف̀`````اذ �إىل �لعقل �لو�عي. 

ذكر بر�ون �أن مالح¶ات �لعلماء يف �ملا�سي 

�أكدت ن�ساط̀`````اً يف �لق�رشة �لد�خلية �لطوقية 

للدماÆ عندما يو�ج¬ �ساحب �لدماÆ –ديات 

أو  �تخاذ قر�ر�ت �سعبة ب�ساأن م�سائل معقدة �

أو بع̀`````د �رتكاب¬ خطاأ ما، لكن تبني  خطرية، �

موؤخ̀`````ر�ً �أن هò√ �ملنطقة من �لدماÆ ت�ستطي™ 

در�∑ عندم̀`````ا يرتكب �ساحب  �أن تتعل̀`````م �لإ

�لدم̀`````اÆ خط̀`````اأ، وتتعلم �أن –̀`````òر �ساحب 

�لدماÆ مقدماً عندما تتوق™ �أن يقود√ �سلوك¬ 

�إىل نتيجة �سلبية �أو غري مرغوبة. فهل Áكن 

ن�سان عن قدرة  ف�سل �حلا�س̀`````ة �ل�ساد�سة لالإ

�لتòكر؟ 

 õمرك åن�س̀`````ان �لف̀`````رد، حي يف دم̀`````اÆ �لإ

�لتفك̀`````ري ومرك̀`````õ قي̀`````ادة عملي̀`````ات �جل�سم 

ملي̀`````ار  (�أي    Quadrillion كو�دريلي̀`````ون 

مليون: خم�سة ع�رش �سفر�ً �إىل Áني �لو�حد) 

م̀`````ن �لو�سالت بني �ÿالي̀`````ا �لع�سبية. لكن 

م̀`````ر ل يتوقف عند عم̀`````ل هò√ �لو�سالت  �لأ

�لتي تربط �ÿاليا �لع�سبية يف �لدماÆ، و�إ‰ا 

يتكام̀`````ل م™ »عقل« ب�سيط رديف م�ساعد يف 

كل خلية من خاليا �جل�سم. و�إذ� كان �لعلماء 

ن�سان �لعادي �ل�سوي ل  قد تو�فقو� على �أن �لإ

ي�ستخدم عملياً �سوى �لقليل جد�ً من قدر�ت¬ 

�ملختلفة، وخا�سًة ق̀`````در�ت دماغ¬ باأق�سام¬ 

�لثالثة: �ملï و�ملخي̀`````ï و�لب�سلة �ل�سي�سائية، 

Bلية  ن من �أ�رش�ر � Bكت�ساف¬ حتى �ل� s” فاإن ما

أ�سباب عدم ��ستخد�م مع¶م  عمل �لدماÆ، و�

 íأق̀`````ل بكثري من �أن ي�سم قدر�ت¬ �ملفÎ�سة، �

ن�سان قد �كت�سف ما يكفي من  بالõعم �أن �لإ

  (3)
‹اهل دماغ¬.

�إننا نقف �أمام قدر�ت ��ستثنائية flتلفة 

ن�سان، ف̀`````رد�ً و‹تمعاً، قدر�ت ل  كامن̀`````ة لالإ

يت̀`````اح ��ستخد�مها �سوى لقليل من �لنا�ص. �إن 

ن�ساني̀`````ة �لهائلة، للفرد  تعطيل �لق̀`````در�ت �لإ

و�جلماعة و�ملجتم™، Xاه̀`````رة م�ست�رشية يف 

أو �لÎبية  �لع̀`````ا⁄ �لثالå، نتيجة �جلهل به̀`````ا �

�لفردية و�جلمعية و�لتي –�ص على �لتو�كل 

و�لته̀`````رب م̀`````ن –م̀`````ل �مل�سوؤولي̀`````ة و�لدعة 

و�لن̀`````õو´ �إىل �ل�سه̀`````ل دون �ك̀`````ç�Î ب�سو�ب¬ 

و�ÿ�س̀`````و´ لقم™ �سلطوي بائ�ص يفر�ص ولًء 

مر �لو�ق™ على  ويل �لأ ق�رشياً وطاعة عمياء لأ
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مة ويلغي تفكريها. Áتد  نحو يغيب �إر�دة �لأ

مر م̀`````ن ما�ص يورثنا قو�عد  هò� �لو�س™ �لأ

مر��ص، �إىل  �سلوكي̀`````ة وقيم تت�سمن ه̀`````ò√ �لأ

م�ستقبل تهدد√ �أخطاوؤنا ونو�ق�سنا وجو�نب 

�لق�سور و�لتق�سري فينا، عÈ حا�رش نتهاون 

يف �لتعامل �ل�سليم و–ديات¬. نتمعن هنا مبا 

أ�ستاذ  خل�ص �إلي¬ �لدكت̀`````ور دوي¬ در�ي�سمان، �

علم �لنف�̀`````ص يف جامعة غرونتغن �لهولندية، 

م̀`````ن �أن �لò�ك̀`````رة غري م�سوؤول̀`````ة عن تخõين 

�ملا�س̀`````ي فقط، �إ‰ا هي م�سوؤولة عن تهيÄتنا 

أي�ساً، ب̀`````ل �إن �لòكريات �ل�سيÄة  للم�ستقب̀`````ل �

Áك̀`````ن �أن تكون �سالحاً مفي̀`````د�ً للتعامل م™ 

 �òعب̀`````اء �ملهم̀`````ة يف �مل�ستقب̀`````ل. يقودنا ه �لأ

�حلديå �إىل م̀`````ا ��ست�رشى فين̀`````ا من مر�ص 

�سلوكي فتا∑ قو�م¬ ت̀`````د�ول و�سف �لن�سيان 

بالنعمة، ‡ا يعني باملقابل �أن �لتòكر نقمة، 

بينم̀`````ا يح�سنا �لقر�Bن �لك̀`````رË على �متد�د 

Bيات¬ على �لòكر و�لتòكر و�لتòكري، ��ستكمالً  �

للتفكر و�لتدبر. تكررت �لòكرى وم�ستقاتها 

 íيف �سيا¥ �حل�ص و�ملدي Ëن �لكرB�يف �لق̀`````ر

ن  و�لتõي̀`````ني مÄت̀`````ني وثالثاً وثمان̀`````ني مرة، لأ

»�لòكرى تنف̀`````™ �ملوؤمنني«، وتكررت م�ستقات 

�لن�سي̀`````ان يف �ملقابل خم�ساً وخم�سني مرة يف 

ن¬ يهل∂ �ساحب¬. �سيا¥ �لòم و�لتحòير، لأ

�إن معرف̀`````ة �ل̀`````ò�ت بدق̀`````ة �أول خطو�ت 

يجابي. ولعل �لتمعن  �لت�سويب و�لتغي̀`````ري �لإ

يف �ل�سائ̀`````د من ذ�كرة �إفر�دية لدينا، وكòل∂ 

ذ�ك̀`````رة  ي¶هره̀`````ا  ذ�كرتن̀`````ا �جلمعي̀`````ة،  يف 

أدمن̀`````ت �لن�سيان، وجرى  رجر�ج̀`````ة. طرية، �

تروي�سه̀`````ا على ما هو �أخط̀`````ر من �لن�سيان: 

�لتنا�سي، فÈعت في¬ على نحو يثري �لعجب. 

�إن¬ تروي�ص معقد مت�سعب �سق ‹ر�√ عميقاً 

يف نفو�سن̀`````ا و�سلوكنا وحياتن̀`````ا، وتغلغل فينا 

�أفقياً وعمودياً، جياًل يف �إثر جيل، حتى كاد 

يب̀`````دو وكاأن �إدمان �لتنا�سي �ملفرو�ص بالقهر 

أو بالغو�ية قد –ول من �سلو∑ مكت�سب �إىل  �

خ�سي�سة ور�ثية تنتقل جينياً!

Bليات ه̀`````ò� �لÎوي�ص يف  لق̀`````د تر�سخت �

خ̀`````رية متحالف̀`````ة م̀`````™ عمليات  �لعق̀`````ود �لأ

أ�س̀`````رية �رشنقة  مة �ملتهم̀`````ة باأنها � –وي̀`````ل �لأ

ما�سوي̀`````ة، وباأنه̀`````ا Xاهرة �سوتي̀`````ة تÈ´ يف 

غر�¥  �ل�رش�ñ و�لÌثرة، وخ̀`````د�´ �لò�ت بالإ

دع̀`````اء�ت و�لتبجحات وخو�ص حروبها  يف �لإ

نا�سيد و�ملبالغات، و�لت�سابق  بال�سع̀`````ار�ت و�لأ

نتاê و�لفعل  يف تعطي̀`````ل وتبديد طاق̀`````ات �لإ

ب̀`````د�´ و�لبتكار. ب̀`````ل �إن �لكثري  �جل̀`````اد و�لإ

أو ��ستدع̀`````اوؤ√ من õflون  ‡ا يتم تòك̀`````ر√، �

�لò�كرة يجيء مõور�ً �إذ تن�سí هò√ �لò�كرة 

ذكريات م�ستهاة و�إ�سقاطات لرغبات و�أحالم 

ح̀`````د�ç متخيل̀`````ة �ساغته̀`````ا  و��سÎجاع̀`````اً لأ

مطابق̀`````ة  دفين̀`````ة، ل حلقائ̀`````ق  �نفع̀`````الت 

أو  لوقائ̀`````™ م�س̀`````ت. �إن �لتòكر �لرغب̀`````وي، �



 áe C’G IôcGPh OôØdG IôcGP

2782011  Rƒ`````````````````“    574  Oó`````````````````©dG

  Wishful Remembering،مل�سته̀`````ى�

 Wishful أو م�سته̀`````اة لòكري̀`````ات مرغوبة �

ن�سط̀`````اً  حق̀`````اًل  ي�س̀`````كل   Memories
لخت̀`````الط خط̀`````ر ب̀`````ني �لتòك̀`````ر و�لتخي̀`````ل 

و�لتوه̀`````م. و�رشعان ما يكر�̀`````ص هò� طغيان 

  Wishful �inkingلرغب̀`````وي� �لتفكري 

على �لتفكري �ملو�سوع̀`````ي و�لو�قعي. يòهب 

بع�̀`````ص �لعلماء يف هò� �ل�س̀`````دد �إىل �أن لدى 

 Ìمل�سنني ذ�كرة خ�سبة ب�ساأن طفولتهم، باأك�

‡̀`````ا كانت خ�سوب̀`````ة تل∂ �لò�ك̀`````رة يف �سن 

ربعني �أو �ÿم�سني.كما يرى هوؤلء �لعلماء  �لأ

�أن �ملتقدم̀`````ني يف �لعمر يتòك̀`````رون �جلميل 

 Åكرون �ل�سيòكريات، ول يتòو�ملفرح م̀`````ن �ل

منه̀`````ا �إل ماندر، فò�كرته̀`````م �نتقائية ن�سطة 

يجابي و��ستبعاد  يف ��سÎج̀`````ا´ �مل�سته̀`````ى و�لإ

�ملنغ�̀`````ص و�ل�سلبي من �لòكري̀`````ات. فاإذ� ما 

�عتمدن̀`````ا �ملعيار نف�س¬ فيم̀`````ا يخ�ص �لتòكر 

مة �لتي  �جلمعي ه̀`````ل ي�سí �لõعم ب̀`````اأن �لأ

يجاب̀`````ي و�مل�رش¥  تدمن تòك̀`````ر �ملرغوب و�لإ

فقط من تاريخه̀`````ا- �سحيحاً كان �أم مõور�ً 

أثبتو�  هي �أمة �سائخ̀`````ة؟ و�إذ� كان علماء قد �

 �أن �لتوتر 
(4)

كما ن�رشت ‹لة �لعلوم �جلديدة

و�لقلق يف �سنو�ت �لعمر �ملبكرة يوؤديان لحقاً 

أو �أن ت�سعف تل∂  �إىل �أن يفقد �ملرء ذ�كرت¬، �

�لò�كرة و�سائر �لقدر�ت �لعقلية، فهل ينطبق 

أو �أمة، مثلما ينطبق  ه̀`````ò� على حالة ‹تم™ �

ننا جميعاً  على حالة �لفرد؟ �جلو�ب يهمنا لأ

نعي�ص –ت وطاأة قلق وتوتر هائلني..

أن̀`````¬ �إذ� كانت  م̀`````ن �ملهم هن̀`````ا �أن نع̀`````ي �

أكاذيبها  »�حلقيقة تقاوم با�ستمر�ر �إفر�ز�ت �

�لò�تية« ف̀`````اإن �لعبå بالòكريات –�سو�ء كان 

مق�سود�ً �أو ” بغري وعي – ي�ساعف من تل∂ 

فر�ز�ت، خدمة ملا ��ست�رشى يف ‹تمعاتنا  �لإ

من طغيان �لòر�ئعية، و�لتلòذ بتخدير �لò�ت 

 õدي و�لعجÎئتها من �مل�سوؤولية ع̀`````ن �لÈلت

ن�س̀`````ان �إىل �لتعلم  و�لف�س̀`````ل. �لتòكر �سبيل �لإ

و�لتثق̀`````ف و�ملر�جع̀`````ة و�لت�سوي̀`````ب و�لتطور 

وتو�سي™ �مل̀`````د�ر∑ وتعõيõ �ملو�هب و�كت�سا± 

�حلقائق و�لتعر± �إىل �لكون، ومن ثم �إطال¥ 

بد�´ عÈ مر�كمة دفق �ملعلومات  طاق̀`````ات �لإ

وح�سن –ليله̀`````ا وتركيبه̀`````ا و�لتفاعل معها 

و–ويلها �إىل معار±، فكيف يكون �لن�سيان، 

(5)
نقي�ص �لتòكر، هو �لنعمة؟

أ�ستاذ  �أو�س̀`````í �لÈف�سور جام- م̀`````ار∑، �

�لفل�سف̀`````ة و�لعل̀`````وم �ل�سيا�سي̀`````ة يف �جلامعة 

وروبية  �حلرة يف بروك�سل �أن بناء �لوحدة �لأ

يحتاê �إىل �إقامة �جلماعة �لأخالقية ما بعد 

�لقومية �ملرهونة ب�رشطني:

1- �لò�كرة �لتاريخية �مل�سÎكة.

2- �لثقافة �ل�سيا�سية �مل�سÎكة.

لو فح�سن̀`````ا مدى تو�فر هòين �ل�رشطني 

يف ر�هننا �لعربي، بعدما كانا و�قعاً ملمو�ساً 
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يغمر حياتنا وكياننا �ملجتمعي، نلم�ص بو�سوح 

جناح �لغ̀`````õوة �ل�سهيونية و�سدنتها وحماتها 

ورو-�أمريكي يف  ورعاته̀`````ا يف �لتحال̀`````ف �لأ

توXيف �لتخلف �ل�سيا�س̀`````ي و�لفقر �لثقايف 

و�لعب̀`````å �ل�سلط̀`````وي �لقمع̀`````ي و�ل�رشط̀`````ان 

و�لطائفية  �لقطري̀`````ة  ب�سيغ̀`````¬  �لتق�سيم̀`````ي 

Bلي̀`````ة يتو�ل̀`````د عÈها  و�لتك�سبي̀`````ة لتكري�̀`````ص �

حد�ç ت�سوي̀`````¬ قيمي وتدهور  �لتم̀`````õ¥، و لإ

�أخالقي �رشع̀`````ان ما �أدى �إىل �نت�سار متفاقم 

حباط و�لتقوق™  ف�ساد و�لفقر و�لإ للف�ساد و�لإ

أ�ص �مل̀`````ال �ملتوح�ص على  �لف̀`````ردي وهيمنة ر�

قمة �له̀`````رم �لقيمي و�لنكف̀`````اء �ملتõ�يد عن 

�مل�ساركة يف �ل�ساأن �لعام، وبهò� بتنا بعيدين 

ج̀`````د�ً عن �لثقافة �ل�سيا�سية �لعربية �ملوحدة 

أو �مل�سÎكة. �أما �لò�كرة �لتاريخية �مل�سÎكة  �

فتتعر�̀`````ص �لي̀`````وم �إىل حمل̀`````ة تدمري منهجي 

هائل̀`````ة تنفòه̀`````ا �أدو�ت خارجي̀`````ة وحملية. 

هد�± �ÿبيثة  لعلن̀`````ا �ليوم �أكÌ ��ستيعاباً لالأ

�لكامنة خلف كلمات هÔي كي�سينجر عندما 

أك̀`````Ì من ثالثني �سن̀`````ة �إن م�سكلة  � òق̀`````ال من

 åحي ،ïه̀`````ا بالتاريXمنطقتنا »ه̀`````ي �كت¶ا

ر�كمت عليها �حل�سار�ت �لغابرة �س¶اياها، 

ف̀`````كان هò� �لحت�س̀`````اد بالثنيات و�لطو�ئف 

و�لنتماء�ت.. وبالتايل ل بد �أن يتحرر �سكان 

هò√ �ملنطقة من �أعباء �لتاريï �لتي ت�سحقها 

و“ن™ تطورها«.

�سيل  �لنتم̀`````اء هو بع�ص م̀`````ن �لثابت �لأ

يجاب̀`````ي �لòي يدخل يف تكوين �ل�سخ�سية  �لإ

متنا، ‡ا ي�سعب على ‹تم™  �حل�ساري̀`````ة لأ

مريك̀`````ي �أو ‹تم™  هج̀`````ني مثل �ملجتم̀`````™ �لأ

�لغõوة �ل�ستيطانية �ل�سهيونية يف فل�سطني 

�إدر�ك̀`````¬ و��ستيعاب̀`````¬. وهنا و�ح̀`````د من مكان 

ق̀`````وة �أمتنا �لت̀`````ي ل بد �أن نفاج̀`````Å غõ�تها 

 ∂Äأول و�أعد�ءها يوماً، وتفاجÅ ب�سكل خا�ص �

�مل�ست�رشقني و�Èÿ�ء ومر�كõ �لدر��سات �لتي 

مة عÈ ف∂  لغاء هò√ �لأ خططت وتخطط لإ

و�لثقافية،  �رتباطها مبكوناته̀`````ا �حل�سارية 

�سالم يف �لطليعة من تل∂ �ملكونات. لكن  و�لإ

هò� ل يعفينا من –م̀`````ل م�سوؤوليتنا �أفر�د�ً 

وجماعات، وخا�س̀`````ة بعدما بتنا يف مو�جهة 

معايري ز�ئفة مدمرة يت�س̀`````ار´ فر�سها علينا 

Bلة �إعالمية  � Èأ�سا�ساً، وعلى �لعا⁄ عموماً، ع �

ت�سليلي̀`````ة هائلة، و�سب̀`````كات ��ستخبار�تية ل 

تتور´ عن �لتدمري �ل�سامل و�لقتل �جلماعي، 

و�سغوط �قت�سادية ومعي�سية مÈ‹ة ل�سحق 

Bل̀`````ة ع�سكرية طاغية ل  مقاوم̀`````ة �ل�سعوب، و�

تت̀`````ور´ عن ‡ار�س̀`````ة �لغ̀`````õو و�لتدمري حني 

تف�سل يف ‡ار�سة �لرد´.

ألي�̀`````ص در�ساً �سارñ �ملغ̀`````õى �أن �لت�سليم  �

و�لقبول بالغت�س̀`````اب �ل�سهيوين لفل�سطني، 

بل وخدمة هò� �لغت�ساب وحمايت¬ ودعم¬ 

و�لر�س̀`````وñ ل�ستعباد√،  طماع¬  و�لن�سيا´ لأ
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قد �س̀`````ار مقيا�̀`````ص �جل̀`````د�رة بالنتماء �إىل 

ما �سم̀`````ي ‹تمعاً دولي̀`````اً، ومعيار �لتح�رش، 

مريك̀`````ي �ملعلن جلد�رة �أي �سعب  و�ل�رشط �لأ

�أو جماع̀`````ة �أو فرد باحلياة و�لوجود �أ�ساًل؟! 

�أل ت�ستوقفن̀`````ا و�قع̀`````ة �لقر�ر �ل̀`````òي �سدر 

جما´- ع̀`````ن �جلمعية  جما´ –نع̀`````م بالإ بالإ

· �ملتحدة باإعالن يوم 1/27 من  �لعامة لالأ

حي̀`````اء ذكرى ما �سمي  كل ع̀`````ام يوماً عاملياً لإ

مبحرق̀`````ة �ليه̀`````ود دون �سو�ها م̀`````ن حمار¥ 

�سابق̀`````ة ولحق̀`````ة �رتكبها يه̀`````ود وغري يهود، 

أو �لت�ساوؤل ب�ساأن  أو �لت�سكي∂ � وح¶ر �لنقا�ص �

�ملبالغات �لبتõ�زية �ل�سهيونية حول �سحايا 

�لنازي̀`````ة من �ليه̀`````ود، –ت طائل̀`````ة �لتهام 

مبع̀`````اد�ة �ل�سامي̀`````ة؟ �أل ي�ستوقفنا وقو± كل 

· �ملتحدة لدى  وف̀`````ود �جلمعية �لعامة ل̀`````الأ

تالوة �سالة بالعÈية وعõ± �لن�سيد �لوطني 

�رش�ئيلي (هاتفكا√) يف ختام جل�سة خا�سة  �لإ

خ�س�ست موؤخر�ً ملو�سو´ تل∂ �ملحرقة �لتي 

��ستخدمت ذريع̀`````ة لغت�ساب وطن وت�رشيد 

�سعب وتهديد �أمة و�لهيمنة على �لعا⁄ باأ�رش√؟ 

 òأل ي�ستوقفن̀`````ا �إ�رش�ر �لكيان �ل�سهيوين من�

بدء ما �سمي عملية �سالم على فر�ص �رشوط 

عالم يف  تتعلق بجوه̀`````ر �لثقافة و�لÎبية و�لإ

‹تمعاتنا �لعربية، مثل تغيري �ملناهè �لÎبوية 

ز�لة كل  و�لتعليمية يف مد�ر�سنا وجامعاتنا لإ

ما يعتÈ√ �ل�سهاينة م�سا�ساً بهم، مبا يف ذل∂ 

Bي̀`````ات من �لقر�Bن �لكرË. ب̀`````ات مطلوباً منا  �

وم̀`````ن �لعا⁄ �أن نوؤمن زور�ً ب̀`````اأن �لعا⁄ ما كان 

ليوج̀`````د لول �ليه̀`````ود، يف �لوقت نف�س¬ �لòي 

 ïن̀`````™ في¬ من تعليم �أجيالن̀`````ا �لقادمة تاري‰

طفالنا  �أمتها. بات ‡نوعاً علينا �أن نقول لأ

أو  جد�دهم، � و�أحفادنا �أن فل�سط̀`````ني كانت لأ

�أن ن�رشح لهم كي̀`````ف ”s �غت�سابها و–ويلها 

�إىل قاعدة لالغت�ساب �ل�سهيوين. بات علينا 

�أن نن�س̀`````ى حتى مÄات قر�ر�ت �لأ· �ملتحدة 

�ل�سادرة من̀`````ò عام 1947 ب�س̀`````اأن فل�سطني 

و�لفل�سطيني̀`````ني، ونتòكر فق̀`````ط ما فر�ست 

�لوليات �ملتحدة �تخ̀`````اذ√ من قر�ر�ت، مثل 

 · ف�سيح̀`````ة تر�ج̀`````™ �جلمعية �لعام̀`````ة لالأ

�ملتح̀`````دة �مله̀`````ني يف نهاية �لع̀`````ام 1991 عن 

أد�ن �ل�سهيونية بالعن�رشية،  قر�رها �ل̀`````òي �

عد�د �ل�سهيو-�أمريكي ل�ستخد�م  يف ذروة �لإ

جندة �لكويت غطاء لتدمري �لعر�¥.

�إن ثقاف̀`````ة �أمتنا تو�ج¬ خط̀`````ر�ً م�سريياً 

�سدي̀`````د�ً ل يحتم̀`````ل ��ستم̀`````ر�ر م̀`````ا �عتدنا 

‡ار�ست¬ من لمب̀`````الة وتو�كل و�نكفاء على 

�لò�ت �لفردية ونõو�تها على ح�ساب �لنتماء 

و�مل�سري �جلمعي. هنا∑ بالتاأكيد  خيار �Bخر 

لنا يف �ملدى ما بني خفة يف �لتفكري و�لتحليل 

و�ل�رش�´ �سد من تربينا على خطاب يعتÈهم 

فا¥ ل ت�ستحق  Bذ �ل�òع�سابات تافهة من �س«

أ�̀`````ص و�ل�ست�سالم �إز�ء  �لكç�Î«، وب̀`````ني �ليا
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�كت�سا± �أن تل̀`````∂ �لع�سابات �لتي �غت�سبت 

�أر�ص فل�سطني وكث̀`````ري�ً ‡ا حولها و�أرغمت 

�أكÌ �لعرب على �لر�س̀`````وñ �لòليل قد باتت 

ر�ب™ �أكÈ قوة ع�سكرية يف �لعا⁄، و�سارت قوة 

تكنولوجية ونووية و��ستخبار�تية و�قت�سادية 

تتحكم يف �لعديد من دول �لعا⁄..

–�̀`````رشين هن̀`````ا مقولة ملوؤ�س�̀`````ص �ل�سني 

�ل�سعبي̀`````ة �ملعا�̀`````رشة ماوت�سي تون̀`````≠ �إذ ر�أى 

أو بثقافة ‡�سوخة  بحق �أن بلد�ً بال ثقافة، �

م�سوهة، بلد ر�كد �لòهن، ل ي�ستطي™ مقاومة 

�لع̀`````دو ودحر√. ه̀`````ò√ ك̀`````Èى �مل�سائل �مللحة 

�لت̀`````ي تو�جهها �أمتنا يف رحلتها �لر�هنة نحو 

م�ستقبل ي�سنع¬ �سو�نا لنا ما ⁄ نتحمل �رشيعاً 

أف̀`````ر�د�ً و‹تمعات  تبعات �سنع̀`````¬ باأنف�سنا، �

أم̀`````ة. �إن �لثقافة ل تقي̀`````م يف �ملا�سي، ول  و�

تت�رشن̀`````ق يف جمود ��ست�سهلنا ت�سويغ¬ بòريعة 

�حلف̀`````ا® على �ل̀`````ç�Î، ول تعي�̀`````ص يف �أ�رش 

ذ�ت فردية تختõل �لكون يف كيانها. كما �أن 

�لثقافة ل Áكن �أن تكون حمايدة يف �ل�رش�´ 

�لجتماع̀`````ي، لتعي�̀`````ص يف �س̀`````دË �أو خيال 

Œريدي ينتمي �إىل كوكب �Bخر �أو زمن �Bخر. 

ل Œدي �لثقافة م̀`````ا⁄ تخ�س™ لعملية تاأويل 

متج̀`````ددة يف كل مرحلة تاريخي̀`````ة، تت�سمن 

دجلة و�لتوفيق و�إعادة �ل�سياغة. وبالتايل  �لأ

–̀`````دد فاعلية �لثقافة مب̀`````دى قدرتها على 

نا  مقاومة �لق�سور �لò�تي وŒاوز نقائ�ص �لأ

بد�´، وجوهر  خر. هن̀`````ا مكمن �لإ Bوحا�رش ل

بد�´ تعõيõ �لقدرة على �لتòكر. �لإ

لف كتاب، �ص47. موري�ص جن�سÆÈ، نف�سية �ملجتم™، ترجمة عبد �لعõيõ عبد �حلق، �لقاهرة، �لأ  -1

.2004/2/18 ،Science  -2

⁄ حافõ�ً للنهو�ص، �لر�فد، �ل�سارقة، �Bب، 2000، �ص19. د. خري �لدين عبد �لرحمن، �لأ  -3

ول، 2005. عدد ت�رشين �لأ  -4

د. خري �لدين عبد �لرحمن، �لòكريات بني �ل�ستهاء و�لÈ‹ة، �لر�فد، �ل�سارقة، “وز 1998.  -5
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زمان كانت �ل�سعوب يف منطقة ما ور�ء �لقوقاز “ار�ص نوعاً  منò غابر �لأ

م̀`````ن �لغناء �ل�سعبي يعتمد على �لق�سائد �ملغناة برفقة �Bلت وترية حملية مثل 

»�لكمنت�سة« و»�ل�ساز« و»�ل�سانتور« وغريها. 

وع̀`````ر± هò� �لف̀`````ن �لغنائي يف �لقرنني �ل�ساب™ ع�̀`````رش و�لثامن ع�رش عند 

B�س̀`````وÆ). ومن هنا برز دور  رم̀`````ن با�سم ف̀`````ن �لع�سق، و�سمي �ملغني �لعا�سق (� �لأ

�ملغنني �جلو�لني �لòين كانو� يقدم̀`````ون ق�سائدهم �ملغناة �أمام �لبالط �مللكي 
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و�لطبق̀`````ات �لجتماعي̀`````ة يف تل̀`````∂ �حلقبة 

�لتاريخية. 

 يع̀`````دq »�سي̀`````اد نوفا« �أع¶̀`````م مغنm جو�ل 

عا�ص يف �لقوقاز. وقد �متدت �أغاني¬ و�سعر√ 

�سود و�سولً �إىل �إير�ن  �ل�سعب̀`````ي من �لبحر �لأ

ورو�سيا وجيورجيا و�أذربيجان. فهو �Bخر من 

رمن̀`````ي �جلو�ل يف �لقرون  مثqل فن �لغناء �لأ

�لو�سط̀`````ى، م̀`````ا ي̀`````دل على ع̀`````دم حمدودية 

�سل̀`````وب �لغنائي.  �لتعبري مب�ساع̀`````دة هò� �لأ

أ  �õء�ً ل يتجõلغناء �جلو�ل ج� íوبف�سل¬ �أ�سب

من �لتط̀`````ور �لتاريخي لفن �لغن̀`````اء �ل�سعبي 

و�جلو�ل.

ولد �ل�ساعر و�ملغني �جلو�ل »�سياد نوفا« 

بالقرب م̀`````ن تيفلي�ص، عا�سم̀`````ة جيورجيا، 

ع̀`````ام 1712م. من عائلة قروي̀`````ة، نõح و�لد√ 

»كار�بيد« �ملولود يف حلب وو�لدت¬ �سارة من 

أو �أروتني، عر±  »�أ�سن¬«. ��سم̀`````¬ هاروتيون �

غاين)  با�سم »�سياد نوفا« �لòي يعني (مل∂ �لأ

ذربيجانية  باللغ̀`````ة �لفار�سية. عر± باللغة �لأ

و�لير�ني̀`````ة با�سم (�سيد نو�)، �أما يف �مل�سادر 

رمنية فنجد تف�سري�ت flتلفة مثل (�سياد  �لأ

�ل�سهرة) و(�أمري �ملو�سيقى) و(�سيد �لغناء).

عر± ب�سوت¬ �ل�سج̀`````ي و�أغاني¬ �ل�سعبية 

ل̀`````ة �لوتري̀`````ة  Bلت̀`````ي كان يغنيه̀`````ا برفق̀`````ة �ل�

�ل`(كمنت�س̀`````ة). كان ملماً بلغ̀`````ات كثرية منها: 

ذربيجاني̀`````ة  و�لأ و�لفار�سي̀`````ة  �جليورجي̀`````ة 

و�لعربية ‡ا �ساعد√ على �لغناء �أمام جمهور 

أبناء جلدت¬.  أبعد من � أو�س™ ومنح¬ �سهرة � �

و�سل̀`````ت �سهرت̀`````¬ �إىل مل̀`````∂ جيورجي̀`````ا 

فاأ�سحى مغني �لق�̀`````رش. لكن¬ و�ج¬ متاعب 

كثرية وطرد من �لق�رش عندما �أحب �سقيقة 

�ملل∂. و��ستمر يف م�سريت¬ �لغنائية، ثم �أكمل 

حيات¬ ككاهن نا�س∂ �إىل �أن ��ست�سهد يف دير 

»هاغباد« عام 1795م. 

عدq �سي̀`````اد نوف̀`````ا نف�س¬ �جل�̀`````رش �لòي 

ي�سل �لثقافات �ملختلفة يف جيورجيا، فغنى 

باللغات �ملحكي̀`````ة يف تل∂ �ملنطقة، وعqÈ من 

خاللها عن خلجات نف�س¬ و�أحõ�ن¬ وع�سق¬. 

غ̀`````اين، لكن مع¶مه̀`````ا ⁄ ي�سل  كان و�ف̀`````ر �لأ

 çإلين̀`````ا لعدم تدوينه̀`````ا، وبقيت �سمن �ملورو�

�ل�سفهي.

عا�ص �ل�ساعر مع¶م حيات¬ يف جو ديني، 

�إ‰ا غالبية ق�سائ̀`````د√ و�أغاني¬ كانت تتناول 

�ملو��سي̀`````™ �لدنيوية، وه̀`````ي مفعمة بكلمات 

�حلب و�لع�سق.

�أدرê »�سي̀`````اد نوف̀`````ا« يف �أغنيات̀`````¬ �لتي 

رمني̀`````ة و�جليورجي̀`````ة  �لأ باللغ̀`````ة  أن�سده̀`````ا  �

ذربيجانية يف منا�سبات flتلفة عدد�ً من  و�لأ

�ساطري  بطال و�لبط̀`````الت �ملعروفني يف �لأ �لأ

لدى �ل�سعوب �ل�رشقية، بطابعهم �لرومان�سي 

وبطاب̀`````™ �لع�سق و�لبطولة. ‡ا يدل على �أن 

رمن̀`````ي يف نهاية �لقرون  �ملغني و�ملن�س̀`````د �لأ
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�لو�سط̀`````ى كان ملم̀`````اً بتل∂ 

و�لثقافات، وكان  �ساطري  �لأ

رها. وكان ملدينة تيفلي�ص  qيقد

عا�سمة جيورجيا دور هام 

يف ذل̀`````∂، حي̀`````å �ند‹ت 

و�لتقت فيها �سعوب flتلفة 

من �ل�رش¥ بلغاتها ودياناتها 

و�إبد�عاته̀`````ا  وفل�سفاته̀`````ا 

�ÿا�سة ب�سعوبها.

عا�ص »�سياد نوفا« فÎة 

طويل̀`````ة يف مدينة تيفلي�ص، 

�أعطا√  وعم̀`````ل فيها ‡̀`````ا 

فر�سة كبرية لالحتكا∑ بكل 

فÄ̀`````ات �ملجتم™ ع̀`````ن كثب، 

و�لطال´  �إليهم  و�ل�ستما´ 

أ�ساطريه̀`````م  و� �ل�سعبي̀`````ة  تقاليده̀`````م  عل̀`````ى 

ورو�ياتهم و�أغانيهم و�أمثالهم.

بد�ع̀`````ات �ل�سعبي̀`````ة �لتي تخ�ص  تل∂ �لإ

�ل�سع̀`````وب �ل�رشقي̀`````ة كان̀`````ت يف م�سمونه̀`````ا 

و�أبطالها ولغتها وفنه̀`````ا قريبة من �ل�ساعر، 

ومتناغم̀`````ة م™ �ملو��سي̀`````™ و�لق�ساي̀`````ا �لتي 

Œ�سدت يف �أغاني¬ وفن¬.

�إن̀`````¬ �ل�ساعر �لòي غن̀`````ى �حلب �لطاهر 

و�لت�سحية ب�س̀`````ور ملونة متاأججة، وعÈ يف 

وجا´ �لتي �سببها �حلب  �لوقت نف�س¬ عن �لأ

جناز�ت  �لع̀`````òري. لقد غن̀`````ى للعد�ل̀`````ة و�لإ

بد�عات  ن�ساني̀`````ة �لنبيلة، و⁄ يتجاه̀`````ل �لإ �لإ

�ملòك̀`````ورة ذ�ت �لطاب̀`````™ �لبط̀`````ويل و�لع�سقي 

�سا�سية. و�سخ�سياتها �لأ

و�أكÌ ما يòك̀`````ر »�سياد نوفا« يف �أغنيات¬ 

�سخ�سي̀`````ات ق�سة »ليل̀`````ى و�ملجنون«، �إحدى 

�سطورة  دب �لعربي و�لأ بد�عات يف �لأ أ�سهر �لإ �

�ل�رشقية وكانت حمببة �إىل �لنفو�ص، ��ستهرت 

مب�سري بطليها �ملاأ�ساوي ليلى �لتي ��ستهرت 

بجمالها، وحبيبها �ل�ساعر �لعا�سق �ملجنون.

أيام  فقد Xه̀`````رت ق�سة »ليلى و�ملجنون« �

�لع̀`````رب يف �لق̀`````رن �ل�ساب™، وث̀`````م عÈت �إىل 

B�سيا �لو�سطى و�لع¶م̀`````ى، ب�سكليها  �سع̀`````وب �
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�ل�سفه̀`````ي و�ملكت̀`````وب. وق̀`````د عرف̀`````ت بلغات 

و�لÎكية  ذربيجانية  و�لأ ير�ني̀`````ة  كالإ flتلفة 

رمنية  وزبيكية و�لÎكمانية و�لكردية و�لأ و�لأ

وغريها.

و”s �إعادة �سياغة ق�سة »ليلى و�ملجنون« 

يف �لقرون �لو�سطى من قبل عدد من �ل�سعر�ء 

أمث̀`````ال »نافو« و»ن¶امي« و»فيõويل«، وبòل∂  �

لقت �نت�س̀`````ار�ً و��سعاً و��ستح�ساناً خارê تل∂ 

�لبالد بف�سل هوؤلء �ل�سعر�ء. 

وتتج�سد يف ق�سة »‹نون ليلى« �حلõينة 

ماأ�س̀`````اة عا�سق̀`````ني يف Xرو± �س̀`````ادت فيها 

تقاليد و�أعر�± �لقرون �لو�سطى. ومو�سو´ 

ه̀`````ò√ �لق�سة �ملاأ�ساوي̀`````ة كان قريباً جد�ً من 

روح �ساعر �حلب و�لعد�لة »�سياد نوفا«. �أما 

بطل �لق�سة �ل�ساعر �ملجنون �لعا�سق بتكوين¬ 

وم�س̀`````ري√ �ملاأ�ساوي يòكرنا من بعيد مب�سري√ 

�لقا”. 

أ�سعار√  من هنا، يòكر »�سي̀`````اد نوفا« يف �

د�ئم̀`````اً �سخ�سي̀`````ة ليل̀`````ى كمث̀`````ال للجم̀`````ال 

خال�̀`````ص، �أما �ملجنون فه̀`````و �ملثال �لنادر  و�لإ

أبيات �أخرى يقارن حال¬  للعا�سق �ملول¬. ويف �

بحالة ‹ن̀`````ون ليلى �لòي �أ�سب̀`````í ‡�سو�ساً 

 √òب�سبب ع�سق¬ لليلى. ويبني »�سياد نوفا« ه

أي�ساً كاملجنون،  أن¬ هو � أ�سا�ص � �ملقارن̀`````ة على �

أن¬ �ساعر من �لطبيع̀`````ة، وهو نار متاأججة  و�

ولÁكن مقاومت¬.

�سطورة  بد�ع̀`````ي �لثاين يف �لأ �لنموذê �لإ

�ل�رشقي̀`````ة هو �حلكاي̀`````ة �ل�سعبية »خو�رشو± 

أو »فه̀`````ر�ت و�سريين« و�لتي لفت  و�سريين«، �

�أبطاله̀`````ا �نتبا√ »�سياد نوف̀`````ا« ور�ح يòكرها 

يف �أغنيات¬، و�حلكاية تتناول مو�سو´ �حلب 

يف �إط̀`````ار �لنÌ �ملغنى. وق̀`````د ذكر ��سم بطلة 

ير�نية  �حلكاي̀`````ة »�سريين« يف �حلولي̀`````ات �لإ

أن¬  �سورية و�لعربية. ويبدو � Bنطي̀`````ة و�لõو�لبي

ق̀`````د ”s �رشد رو�ية »�سريي̀`````ن وزوجها« �سمن 

�لرو�يات �ل�سعبية يف �لقرنني �لتا�س™ و�لعا�رش 

�مليالديني. 

وق̀`````د �نت�رشت هò√ �حلكاي̀`````ة على مدى 

أ�ساط̀`````ري �ل�سع̀`````وب يف �ل�رش¥  �لع�س̀`````ور يف �

ومنطق̀`````ة م̀`````ا ور�ء �لقوق̀`````از. وق̀`````د لقت 

ق�سائد »خو�رشو± و�سريين« رو�جاً كبري�ً يف 

أ�سهم �أبطاله̀`````ا يف �سعبية تل∂  � åلع̀`````ا⁄، حي�

�لق�سائد.

كان̀`````ت �لفك̀`````رة �مل�سيط̀`````رة يف حكاي̀`````ة 

»خو�رشو± و�سريين«، كما يف »‹نون ليلى«، 

ه̀`````ي �حلب �لòي يتعر�ص �إىل �لقيود و�ل¶لم 

من قبل ‡ثلي �لنخبة يف �لبالد.

ومثلم̀`````ا تاأثر »�سياد نوف̀`````ا« بق�سة ليلى 

و�ملجن̀`````ون، تاأثر بق�سة �حل̀`````ب �لتي عا�سها 

خو�̀`````رشو± و�سريي̀`````ن، و�لت̀`````ي قادتهم̀`````ا �إىل 

�لبطولة، حيå وجد فيها مقاربات متجان�سة 

م™ حالت¬ �لجتماعية و�لنف�سية. 
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ولعل رو�ي̀`````ة �لع�سق �حلõين̀`````ة �ملعروفة 

رمني  Bن̀`````ا و�لعا�سق �لأ م̀`````رية �جليورجية � لالأ

ت�سب̀`````¬ �إىل حد كبري حكاية �حلب بني �سريين 

وفرهاد. 

يلqمí »�سي̀`````اد نوفا« يف بع�ص �أغاني¬ �إىل 

�ل¶رو± �ل�سيÄة �لتي �أحاطت ب¬ يف �لق�رش 

�جليورجي من قبل �لنخب̀`````ة �مللكية، م�سبهاً 

 êي خرòحالت¬ مب�سري فره̀`````اد �ملاأ�ساوي �ل

من �ل�سعب وخدم �سعب¬ بفن¬.

�سطورة  لننتقل �إىل �لنموذê �لثالå يف �لأ

�ل�رشقي̀`````ة وبطل¬ �ملع̀`````رو± يف �أغاين »�سياد 

نوفا«، وهو �لبطل �ل�سجا´ »رو�سد�مي«، من 

�سطورة يف �إير�ن. أبرز �سخ�سيات �لأ �

كان̀`````ت �مللحم̀`````ة �ل�سعري̀`````ة »�ساهنامي« 

يتمتعان  »رو�سد�م̀`````و±«  �سا�سي  �لأ وبطله̀`````ا 

B�سيا  بانت�سار و��س™ لي�ص فقط يف �إير�ن بل يف �

�لو�سطى وما ور�ء �لقوقاز، فقد �أ�سحى ��سم 

رو�سد�مي كم̀`````ر�د± لكلمة �لبطولة و�لنبل. 

وحمور �حلكاية يÎك̀`````õ حول هÁõة �ل�رشير 

و�نت�سار �لطيب. حيå ج�سد رو�سد�مي تل∂ 

�ملع̀`````اين، وكان ينا�سل من �أجل حرية �لوطن 

Bمال¬ و�أحõ�ن¬. و�سعادة �ل�سعب، معرباً عن �

�إن ذك̀`````ر �لبطل رو�سد�مي يف �لعديد من 

أغ̀`````اين �سياد نوفا ي�سري �إىل �أن �ل�ساعر على  �

در�ية تامة بالتقالي̀`````د �ملتد�ولة �سفوياً. ومن 

�ملعل̀`````وم �أن �سياد نوفا ق�سى فÎة طويلة من 

حيات̀`````¬ يف جيورجيا، حيå كان �ساعر بالط 

هرقل �لث̀`````اين، وكان يح¶ى مبحبة و�حÎ�م 

�لنخب �جليورجي̀`````ة، وخا�سة �لنخب �مللكية 

غاين  �سعار و�لأ حيå �نت�رشت �لتقالي̀`````د و�لأ

ير�نية، ومن بينها ما يخ�ص رو�سد�مي. �لإ

أك̀`````Ì ما جند من ذك̀`````ر لرو�سد�مي يف  و�

غاين �ملخ�س�سة  �أغاين �سياد نوفا يف تل∂ �لأ

للع�سق. وبف�س̀`````ل موهبت̀`````¬ كان �سياد نوفا 

�ل�ساع̀`````ر �لعا�س̀`````ق يف �لب̀`````الط �جليورجي 

حمبوباً من قبل هرق̀`````ل لفÎة طويلة. ولكن، 

⁄ ي�̀`````رش هò� �لو�س̀`````™ �لكثريي̀`````ن يف �لق�رش، 

بعاد  فحيكت �ملوؤ�مر�ت، ‡ا ��سطر هرقل لإ

�سياد نوفا عن �لبالط.

خ̀`````ر  Bإنن̀`````ا ن�س̀`````اد± ب̀`````ني �حل̀`````ني و�ل�

�ساطري �ل�رشقية يف  �أبطالً وبطالت م̀`````ن �لأ

�أغاين �سياد نوفا. ولك̀`````ي ينقل لنا �مل�ساعر 

حا�سي�ص مب�سد�قية �أكÈ، كان �سياد نوفا  و�لأ

ي�سب¬ حبيبت¬ بالبطلة �ملعروفة يف �لق�س�ص 

أو »بهلول«، تل∂  و�لرو�يات �ل�رشقية »ديفانا« �

�ل�سخ�سي̀`````ة �ل�ستثنائية �لت̀`````ي تÎ∑ �لÌوة 

وحقوقه̀`````ا يف �ل�سلطة وŒ̀`````ول يف �لعا⁄ ويف 

يدها �سوجلان �لت�رشد.

كان̀`````ت فاتنت̀`````¬ بعيدة عن منال̀`````¬ ب�سبب 

و�لقانونية  �ملعنوي̀`````ة  و�لقي̀`````ود  �س̀`````كالت  �لإ

أ�سا�ص  �ملوجودة يف �ملجتمع̀`````ات �ملبنية على �

�ل¶لم وعدم �مل�ساو�ة، ولهò� �أ�سابت¬ �لهموم 
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�لت̀`````ي ل تقب̀`````ل �ل�سفاء ب�سهول̀`````ة. ومن �أجل 

�رشورة معاجلة هموم¬ تل∂، وت�سوير �إبد�ع¬ 

�ل�سعري، ذكر �سي̀`````اد نوفا »�حلكيم لقمان« 

�لطبي̀`````ب �ملعرو± لدى �ل�سع̀`````وب �ل�رشقية، 

ملمح̀`````اً �إىل �لرو�يات �ل�سفهي̀`````ة �لتي ت�سب¬ 

�ساطري عند تل∂ �ل�سعوب.   �لأ

��ست�سه̀`````د �سي̀`````اد نوف̀`````ا ببطلت̀`````ني من 

�سخ�سي̀`````ات �حلكاي̀`````ة �ملعروف̀`````ة »�لعا�س̀`````ق 

�لغريب« �ل�رشقية به̀`````د± Œ�سيد �سخ�سية 

ح�سا�ص �لقوي Œا√  خال�̀`````ص و�لإ مثالية لالإ

�حلبيب. حي̀`````å تبحå �إحد�هن عن حبيبها 

خرى »�س̀`````ا√ �سانام«  وŒ̀`````د√ بعد عن̀`````اء، و�لأ

تبقى flل�سة للوعد �لòي وعدت ب¬ حبيبها 

خرين، �إىل �أن ت�سل  Bم̀`````ن �ل ê�وõوترف�ص �ل

�إىل مبتغاها.

وم̀`````ن �أجل �إب̀`````ر�ز �ÿ�س̀`````ال �ÿارجية 

و�لد�خلي̀`````ة لع�سيقت̀`````¬ ومعبودت̀`````¬، يقارنها 

�سي̀`````اء مثل “ثال  �سي̀`````اد نوفا بكث̀`````ري من �لأ

��سكندر �ملقدوين �لòي رف™ �إىل درجة �لبطل 

�لطوباوي يف �لق�سائد �ملغناة لدى عدد من 

�ل�سعوب �ل�رشقية.

�ساطري  وي�س̀`````ري كل ذل̀`````∂ �إىل �أن تاأثري �لأ

�ل�رشقية على �أعمال و�إبد�عات »�سياد نوفا« 

⁄ يكن م�سادف̀`````ة، بل كان ذ� عمق �جتماعي 

وفكري وفني متجòر.

رمني  من �لو��س̀`````í �أن �ل�سعر �ل�سعبي �لأ

كان يتو��سل خالل �لقرون م™ �أدب �ل�سعوب 

أن¬ يحمل  �ملجاورة و�إبد�عاتها �ل�سفهية، كما �

تاأثريها �ملبا�رش وغري �ملبا�رش ويوؤثر بها.

أبط̀`````ال وبطالت  �إن وج̀`````ود �لعديد من �

أغ̀`````اين »�سياد نوفا«  �ساط̀`````ري �ل�رشقية يف � �لأ

ي�س̀`````كل �إحدى �أهم حلقات �ل�سل�سلة �لثقافية 

دبي̀`````ة �لت̀`````ي تربط تل̀`````∂ �ل�سعوب. ‡ا  و�لأ

يدل على �أن �ل�ساع̀`````ر �لكبري كان قريباً من 

أغ̀`````اين �لع�سق ل̀`````دى �ل�سعوب  �ساط̀`````ري و� �لأ

�ل�رشقي̀`````ة، ويوؤكد على حرية فكر√ و�نطالق¬ 

خارê �حلدود �جلغر�فية، �إ�سافة �إىل �ت�سا´ 

روؤيت¬ �لبد�عية.

أ�س̀`````د�ء �حلكاي̀`````ة �ل�سعبية يف  أم̀`````ا عن � �

رمني �لقدË يف �لقرون �لو�سطى،  دب �لأ �لأ

فنجد �أن �حلكاية �ل�سعبية كان لها تاأثري بال≠ 

دب �لفن̀`````ي و�لتاريخ̀`````ي. وقد ��ستفاد  يف �لأ

�لعدي̀`````د من �لكتاب ل̀`````دى �ل�سعوب �ملختلفة 

عمال  ويف ف̀`````Î�ت تاريخية flتلفة م̀`````ن �لأ

أ�سلوبها  �ل�سفهية، فا�ستخدمو� مو�سوعاتها و�

ولغتها.

رمني  دب �لأ وكباقي �Bد�ب �ل�سعوب، فالأ

مرتبط “ام̀`````اً باحلكاي̀`````ة �ل�سعبية. وخالل 

وجوده̀`````ا عل̀`````ى م̀`````ر 1500 ع̀`````ام، تطورت 

�حلكاي̀`````ة �ل�سعبي̀`````ة و�أثمرت �سم̀`````ن �لقيم 

�ل�سعبي̀`````ة. لق̀`````د و�سعت �حلكاي̀`````ة �ل�سعبية 

رمني  دب �لأ ب�سمتها قبل كل �س̀`````يء على �لأ
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�لق̀`````دË. رغم �ل�سل̀`````و∑ �لعد�ئ̀`````ي للكني�سة 

غاين و�لرو�يات و�ÿر�فات �لوثنية  Œا√ �لأ

�لت̀`````ي ردده̀`````ا �ملن�س̀`````دون و�ملغن̀`````ون، ووجد 

هوؤلء طريقهم للدخ̀`````ول �إىل �أعمال �لكتاب 

رمن.  و�ملوؤرخني �لأ

ل`»باف�سدو�ص  رم̀`````ن«  �لأ  ï`````̀تاري«  qويع̀`````د

 Ëرمني �لقد دب �لأ بوز�نت« من �أهم كتب �لأ

�لòي تاأثر باحلكاية �ل�سعبية. حيå ت�سمنت 

مو�سوعاتها حكاية �سجار مل∂ �لفر�ص �سابو√ 

أج̀`````ل �حل�سان  رمن̀`````ي دير�ن من � و�ملل∂ �لأ

و�حل̀`````و�ر �ل�سهري ب̀`````ني »فا�س̀`````ا∑ و�سابو√«، 

أر�س̀`````ا∑«، وحكايات  و� »بار�نت�سيم  وحكاي̀`````ة 

�أخرى مبنية على �ل�سخرية. ل يقت�رش تاأثري 

�حلكاية �ل�سعبية فقط با�ستخد�م �حلو�ر بل 

با�ستخد�م �لتقاليد �حلكائية �ملعروفة.

أ�سل̀`````وب »�سياد  ‡ا يلف̀`````ت �لن¶̀`````ر يف �

دب  نوفا« ��ستخد�م¬ �لكلمات �ل�سعبية يف �لأ

رمني يف �لق̀`````رون �لو�سطى. ويرج™ ذل∂  �لأ

�إىل �رتباط¬ وتو��سل¬ م̀`````™ �لنا�ص و�ملجتم™. 

فق̀`````د كان من̀`````ò �ل�سغر على �ت�س̀`````ال د�ئم 

باملن�سدي̀`````ن و�لõجال̀`````ني و�ل�سع̀`````ر�ء، و�سم™ 

غاين و�ل�سع̀`````ر، و�كت�سب �أ�رش�ر فن  منه̀`````م �لأ

 �òبه ¬Œ�طاب̀`````ة و�حلكاية �ل�سعبي̀`````ة. وÿ�

�ملنحى و�أ�سحى �أحد �أهم �لòين طورو� ذل∂ 

�لفن.

كان »�سي̀`````اد نوفا« يق̀`````وم بتاأليف �أغاني¬ 

�سمن �لقو�عد و�ملقايي�ص �لتقليدية �ملطلوبة 

يف ف̀`````ن �لغناء �ل�رشقي. و⁄ يقت�رش ذل∂ على 

�لو�سائ̀`````ل �ل�سعرية يف فن¬، ب̀`````ل تعد�ها �إىل 

و�سائ̀`````ل �حلكاية �ل�سعبي̀`````ة، خا�سة �لو�سائل 

�لتعبريية يف �حلديå �لت�سويري �مل�ستخدمة 

غاين �ل�سعبية. يف �لأ

دب  �أما عن تاأثري �حلكاية �ل�سعبية يف �لأ

رمن̀`````ي �حلديå، فكم̀`````ا يف باقي �لبالد،  �لأ

أث̀`````ري �حلكاية  رم̀`````ن �زد�د تا كòل∂ ل̀`````دى �لأ

دبية يف �لقرن �لتا�س™  عمال �لأ �ل�سعبية يف �لأ

بد�عات �لتي  ع�رش. فقد Xهر �لعديد من �لإ

عم̀`````ال �ل�سفهية �ل�سعبية  تاأثرت مبوروç �لأ

و��ستفادت من مو��سيعها.

دب  تبل̀`````ورت �حلكاي̀`````ة �ل�سعبي̀`````ة يف �لأ

وىل م̀`````ن �لقرن �لتا�س™  �لفن̀`````ي يف �لعقود �لأ

دبية وغدت تلفت  ع�رش، و�حتلت مكانتها �لأ

ن¶̀`````ار وقدمت مو��سي™ هام̀`````ة للدر��سة،  �لأ

حيX åه̀`````رت �أعمال �لتدوي̀`````ن و�لن�رش ‡ا 

�ساع̀`````د على �زدهارها، و“ت �إعادة �سياغة 

مثال. غاين و�لأ �ساطري و�لأ �حلكايا و�لأ

و� من  qÈاب �حلكاية �ل�سعبي̀`````ة ع`````̀ qإن كت�

خالله̀`````ا عن مي̀`````ول �لتح̀`````رر �لوطني لدى 

رمني. ويع̀`````دq �لكاتب̀`````ان »ر�يف«  �ل�سع̀`````ب �لأ

و»ر�فايل بادكانيان« �أكÈ مثال على ذل∂.

بطال  �سارة �إىل عدد من �لبطالت و�لأ �إن �لإ

�ساطري �ل�رشقية يف �أغاين �سياد نوفا  م̀`````ن �لأ
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كليلى و�ملجنون، وفرحات و�سريين، و�لغريب 

�لعا�سق و�سا√ �ساناÂ، وديفانا بهلول، ولقمان 

�حلكي̀`````م، و��سكندر ذي �لغ̀`````ار وغريهم، و�إن 

رمنية �أو �جليورجية  كانت تتحدç باللغة �لأ

ذربيجاني̀`````ة، تو�سí �أن �سياد نوفا على  أو �لأ �

معرفة باحلكاي̀`````ة �ل�سعبي̀`````ة �لتقليدية لدى 

�ل�سعوب �ل�رشقية. 

دب �ل�سعبي لدى »�سياد  ويالح̀`````ß �أن �لأ

نوفا« مرتب̀`````ط باللغة �ل�سعري̀`````ة، فهو �لòي 

يتقن ويعÈ عن نف�س¬ بطالقة كما بلغة �سعب¬ 

كòل∂ بلغات �ل�سعوب �ملجاورة، وخا�سة �للغة 

م،  �ملحكي̀`````ة �جليورجية �لتي �عتÈت لغت¬ �لأ

فقد �أثرى تل∂ �للغات و��ستخدمها مبهارة يف 

�أغاني¬، ليعطيها طابعاً جديد�ً. 

لفا® �مل�ستقاة من  ومن خ̀`````الل �إدر�ê �لأ

 åتل∂ �للغ̀`````ات يف �أغاني¬ �ل�سعرية جند√ يبع

باأحا�سي�ص ومفاهي̀`````م وفل�سفة تل∂ �ل�سعوب 

فيها. و‡ا Áيõ �للغة �ل�سعرية لدى »�سياد 

نوف̀`````ا« �ل�سفات �لتي ��ستقدمها من �حلكايا 

غ̀`````اين �ل�سعبي̀`````ة م̀`````ن �سعوب  �ل�سعبي̀`````ة و�لأ

flتلف̀`````ة، �لتي �ساعدت¬ عل̀`````ى �إعطاء و�سف 

خارجي ود�خلي حلبيبت¬. 

و�س̀`````ف مالم̀`````í حمبوبت̀`````¬ م�ستخدم̀`````اً 

�ل�سف̀`````ات �لت̀`````ي كان ي�ستخدمه̀`````ا �سع̀`````ر�ء 

�ل�سع̀`````وب �ملج̀`````اورة يف �لق̀`````رون �لو�سطى. 

ومث̀`````ال ذل∂ �سفات �أدرجه̀`````ا �سياد نوفا يف 

رمنية بنف�ص �للفß �لعربي،  �أغاني¬ باللغة �لأ

مثل: »�ل�سم�̀`````ص« و»�لقمر« عند و�سف¬ وج¬ 

حبيبت¬، »غالم كا�ص« (�أي مر�سومة بالقلم) 

و»�لفنجان« عند و�سف عيونها، و»�لريحان« 

عند و�سف �سعرها، و»�لعõيõة« و»�جلوهرة« 

عند و�سفها بالغالية.

لق̀`````د كان �سياد نوفا متمكناً من �لثقافة 

رمني̀`````ة وثقاف̀`````ة �ل�سع̀`````وب يف منطقة ما  �لأ

ور�ء �لقوق̀`````از يف �Bن مع̀`````اً، �إىل جانب تعمق¬ 

ن�س̀`````اد. لقد كتب  بتفا�سي̀`````ل فن �لغن̀`````اء و�لإ

طيا±  �سياد نوفا ق�سائد غنية بال�سور و�لأ

يقا´  �للغوية. فقد �هتم كث̀`````ري�ً بالقافية و�لإ

و�أوز�ن �لكلم̀`````ات، وكòل̀`````∂ ب�سبط �ملقاط™ 

وتن¶يمها. 

كت̀`````ب �سي̀`````اد نوف̀`````ا باللغ̀`````ة �ملحكية يف 

تيفلي�ص، و�ختار منها �أجمل �لتعابري �مل�سورة 

حت̀`````ى �أ�سبحت لغت¬ �ساحرة وطيعة تعÈ عن 

حا�سي�ص. �مل�ساعر و�لأ

و‡ا يلف̀`````ت �لن¶ر من بني ق�سائد√ هي 

غ̀`````اين �ملهد�ة للحب، فمحبوبت¬ �لتي  تل∂ �لأ

ي�سفه̀`````ا ل مثيل لها يف �لعا⁄، ومن يجال�سها 

ينت�سي ويثمل، ومن ير�ها يحÎ¥ بنار حبها.

لقد تركت حياة �سي̀`````اد نوفا و�إبد�عات¬ 

أثره̀`````ا �لعميق يف �حلكاية �ل�سعبية �ل�سفهية  �

رمني. و�إن م̀`````ا و�سلنا من  لدى �ل�سع̀`````ب �لأ

�أعمال¬ وترجمة عن حيات̀`````¬ و�إبد�ع¬ يكفي 
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لتكوين فك̀`````رة عن �ملغني �لõجال �لòي غنى 

�حل̀`````ب و�لعد�ل̀`````ة. و�أكÌ ما يلف̀`````ت �لنتبا√ 

�لرو�يات �لتي تتحدç عن �إمكانيات¬ �لعالية 

يف ف̀`````ن �لغن̀`````اء، وكيف ��ستطا´ ع̀`````È �لغناء 

و�لعõ± �أن ي�سح̀`````ر �سامعي¬ مبهارة. وبòل∂ 

رمنية يف �لقرون  غنية �لأ تبقى �لق�سيدة و�لأ

�لو�سط̀`````ى و�حدة من �لقي̀`````م �لفنية �ÿالدة 

ن�سانية. �لتي خلقتها �لإ

أر�م غانالنيان، يريفان، 1986، �ص 66-52 . رمني و�حلكاية �ل�سعبية«، � دب �لأ - »�لأ

رمني«، م.مكريان، يريفان، 1974، �ص134- 137 . دب �لأ - »تاريï �لأ

QOÉ°üŸG
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ن�سان من نو�حي   توؤث̀`````ر �لنباتات �لقت�سادية ومنتوجاته̀`````ا يف رفاهية �لإ

ن�سان وهو يعتم̀`````د يف حيات¬ على  �لغ̀`````ò�ء و�ل̀`````دو�ء، و�لك�ساء فمنò خل̀`````ق �لإ

همية يف �رشور�ت حيات¬. و�إن �لكثري من �ملنتجات  �لنباتات �عتماد�ً بال̀`````≠ �لأ

ن�سان من �لنبات،  �لنافعة كله̀`````ا م�ستمدة بدرجة كبرية من �لنباتات، فغò�ء �لإ

ن�سان ياأكل حلوم �حليو�نات، ولكن هò√ �حليو�نات تعتمد على  ورمبا نقول �لإ

ن�سان  ن�سان على هò√ �لنبات̀`````ات. و�إن كاًل من �لإ �لنبات̀`````ات بقدر ما يعتمد �لإ

.Ωƒ∏©dG á«∏c – ≥°ûeO á©eÉL ‘ PÉà°SCG

.∫ófO º«gGôHEG ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG
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و�حليو�ن عاجõ عن �سن™ �لغò�ء لنف�س¬ من 

�مل̀`````و�د �ÿام، كم̀`````ا �أن �ل̀`````دو�ء و�لك�ساء من 

�رشوريات �حلي̀`````اة فهي م�ستخرجة مع¶مها 

لي̀`````ا± �لنباتية ومنتجات �لنبات، كما  من �لأ

أك̀`````Ì �ل�سل™ �لنباتية فائدة  خ�ساب من � أك̀`````Ì �ل�سل™ �لنباتية فائدة �أن �لأ خ�ساب من � ك̀`````Ì �ل�سل™ �لنباتية فائدة �أن �لأ

�لي̀`````وم يف �لعا⁄ فهي م�سدر ه̀`````ام ل�سناعة 

ثاç �ملن̀`````õيل و�سناعة  �ل̀`````ور¥ و�لكرتون و�لأ

لت �ملو�سيقية (�لعود، �لكمان..)  Bل�سفن و�ل�

دو�ت �لهند�سية (�أقالم، م�ساطر) وغريها  و�لأ

كث̀`````ري. و�لدو�ء و�لعقاق̀`````ري �لتي ت�ستخدم يف 

وجا´،  مر��̀`````ص و�لتخل�ص م̀`````ن �لأ �سف̀`````اء �لأ

�سÈين  عب̀`````ارة ع̀`````ن منتج̀`````ات نباتي̀`````ة كالأ

�مل�ستخرê من نب̀`````ات �ل�سف�سا± و�لبن�سلني 

�مل�ستخرê من نبات �لبن�سليوم. كما �أن مع¶م 

�ل�سناع̀`````ات تعتمد على كث̀`````ري من �ملنتجات 

و�لدو�ئية  �لغò�ئي̀`````ة  �لنباتية،كال�سناع̀`````ات 

 ê�و�سناع̀`````ة �ل�ساب̀`````ون و�لعط̀`````ور و��ستخر

�لفلني و�ملطاط و�ل�سم≠ و�لر�تنجات. 

 pAÉ nª s°ùdG nø pe n∫ nõ```f nCG n… pò sdG nƒ og nh } :يقول تعاىل

نعام،  | �سورة �لأ mA r» n°T uπ oc näÉ nÑ nf p¬ pH É næ rL nô rN nCÉ na kAÉ ne ،نعام | �سورة �لأ mA r» n°T uπ oc näÉ nÑ nf p¬ pH É næ rL nô rN nCÉ na kAÉ ne ،نعام �سورة �لأ

Bية99.  �

 pAÉ nª s°ùdG nø pe n∫ nõ```f nCG … pò sdG nƒ og} pAÉ nª s°ùdG nø pe n∫ nõ```f nCG … pò sdG nƒ og} pAÉ nª s°ùdG nø pe n وقول¬ تعاىل: 

 n¿ƒ oª« p°ù oJ p¬```« pa lô né n°T o¬ ræ pe nh lÜG n nö```T o¬ ræ ue º oµ sd kAÉ``` ne

 nπ```« pî sædG nh n¿ƒ``` oà rj sõdG nh ń rQ sõ```dG p¬``` pH º``` oµ nd oâ``` pÑæ oj	❁

 ká``` nj B’ n∂``` pd nP p‘ s¿ pEG päG nô``` nª sãdG uπ oc ø``` pe nh nÜÉ``` næ rY nC’G nh

Bية11-10. | �سورة �لنحل، � n¿h oô sµ nØ nà nj mΩ rƒ n≤ ud

 pQƒ oW ø``` pe oê oô``` rî nJ kI nô``` né n°T nh} :وقول̀`````¬ تعاىل

| �سورة  nÚ``` p∏ pc B rÓ ud m≠ rÑ p°U nh pø``` rg tódÉ pH oâ``` oÑæ nJ AÉ``` næ r« n°S

Bية20. �ملوؤمنون، �

وهكò� جند �أن �لنباتات �لقت�سادية لها 

ن�سان.  عالقة وثيقة برفاهية �لإ

 á```jOÉ°üàb’G  äÉ```JÉÑædG  äÉ```éàæe  º```gCG

 ،Æخ�ساب، �لفل̀`````ني، �ملطاط، �ل�سمو g```«: �لأ

�لر�تنجات، �لكهرمان، �لعطور، �ل�سموم. 

ن�سان:  خ�س̀`````اب ورفاهي̀`````ة �لإ فو�ئ̀`````د �لأ

خ�ساب فو�ئد عديدة ومتنوعة و��ستعمالت  لالأ

أربع̀`````ة �Bل±  أك̀`````Ì من � �ستى، حي̀`````å يوجد �

ح�ساء�ت  ��ستعمال للخ�سب، وت�سري بع�ص �لإ

�إىل �أن ��ستهال∑ �ÿ�س̀`````ب �ل�سنوي يف �لعا⁄ 

يبل̀`````≠ 56 مليار قدم مكع̀`````ب، ي�ستخدم منها 

28 ملي̀`````ار قدم مكع̀`````ب يف �أمريكا �ل�سمالية 

و17مليار قدم مكعب يف �أوروبا و8مليار قدم 

أ�سيا و5^2ملي̀`````ار قدم مكعب يف  مكع̀`````ب يف �

أ�سÎ�ليا و�لباقي �أي ن�سف  �أمريكا �جلنوبية و�

مليار قدم مكع̀`````ب ي�ستخدم يف �أفريقيا. ول 

خ�ساب متõ�يدة  تõ�ل �حلاج̀`````ة ل�ستخد�م �لأ

كم�سدر ل�سناعات عديدة يف �لعا⁄. 

 :ôcòf ÜÉ°ûN C’G äÉeGóîà°SG ºgCG

يف   (Ö```£◊G)  ÜÉ```°ûN C’G  ΩGó```îà°SG-1

�لوقود كم�سدر للحر�رة يف �ملنازل و�مل�سان™، 

 ¥�Îسب وقود ‡تاز �إذ �إن¬ قابل لالح�ÿفا
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 ∑Îبن�سبة 99% يف حالة جفاف¬ �لتام. ول ي

�سوى كمية قليلة من �لرماد. 

عط̀`````اء  لإ م�س̀`````در رخي�̀`````ص   :º```ëØdG-2

�حل̀`````ر�رة، وينت̀`````è عن¬ غ̀`````از �لفح̀`````م �لòي 

نارة،  ي�ستعمل كغاز حيوي للوقود و�أغر��ص �لإ

كما ينتè عن �لفحم فحم �لكو∑ وهو كربون 

أو لهب، وفحم  خال�ص يحÎ¥ من دون دخان �

�لك̀`````و∑ وقود ‡ت̀`````از ي�ستعم̀`````ل يف عمليات 

�لتعدين. 

تتطل̀`````ب   :(É```«∏«HƒŸG)  ‹õ```æŸG  çÉ```K C’G-3  

ثاç �ملنõيل خ�سب̀`````اً Áتاز مبتانة  �سناع̀`````ة �لأ

أو يتقو�ص،  و�سالبة خا�سة بحيå ل ينكم�ص �

نو�´  ويتقب̀`````ل �لتلمي™ ب�سهولة، وم̀`````ن �أهم �لأ

�ل�سجري̀`````ة �لتي تعطي خ�سب̀`````اً ل�ستعمالت 

ثاç �ملنõيل هي خ�سب �لبلوط و�ل�سنديان  �لأ

و�جلوز و�لõ�ن و�لدرد�ر. 

á```jójó◊G ∂µ```°ùdG äÉ```HôY -4: ي�ستخدم 

خ�ساب  �أكÌ م̀`````ن 45 نوع̀`````اً flتلفاً م̀`````ن �لأ

ل�سناع̀`````ة عربات �ل�سك∂ �حلديدية �أهمهما 

خ�س̀`````ب �ل�سنوبر و�لتن̀`````وب و�لبلوط و�ل�رشو 

وغريها. 

أ�سكال  õFÉcôdGh IóªY: ت�ستخدم يف � C’G -5
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�لهاتف، و�لكهرباء، و�أعمدة خ�سبية ت�ستخدم 

يف �أعم̀`````ال �ملو�نÅ و�جل�س̀`````ور و�ل�سقالت، 

أ�سج̀`````ار �ل�سنوبر  وي�ستخدم له̀`````ò� �لغر�ص �

و�ل�سدر و�لتنوب و�لبلوط و�ل�رشو.

خ�ساب �سناعات  �إ�سافة لòل∂ ف̀`````اإن لالأ

�أخرى عديدة ل تعد ول –�سى نòكر منها: 

�س̀`````و�ر، و�أخ�ساب �ملناجم،  �سناعة �أعمدة �لأ

و�سناعة �لور¥ و�لكرت̀`````ون (ن�سارة �ÿ�سب) 

دو�ت �لõر�عية، وعلب �لهد�يا،  و�سناع̀`````ة �لأ

أع̀`````و�د �لثقاب،  وبن̀`````اء �ل�سف̀`````ن و�ملر�كب، و�

لت �ملو�سيقية (�لعود  Bو�أقالم �لر�سا�ص، و�ل

دو�ت �لهند�سي̀`````ة،  و�لكم̀`````ان و�لبيان̀`````و)، و�لأ

�لريا�س̀`````ة،  و�أدو�ت  �ل�سكاك̀`````ني  ومقاب�̀`````ص 

وبر�ويõ �ل�سور ومكنات �ÿياطة، و�إطار�ت 

و�لع�سي،  و�ل�س̀`````ال⁄  �حلائطية،  �ل�ساع̀`````ات 

و�ل�سنادي̀`````ق،  �ل�سناعي̀`````ة،  ط̀`````ر�±  و�لأ

قفا�̀`````ص، و�لتو�بي̀`````ت، و�ل�سالل وغريها  و�لأ

أ�سجار  كث̀`````ري. �أكÌ �أخ�ساب �لع̀`````ا⁄ تكمن يف �

مازون  �ملنطقة �ل�ستو�ئية و�أدغال حو�ص �لأ

ور�¥،  �سجار �ل�سخم̀`````ة، عري�سة �لأ ذ�ت �لأ

د�ئم̀`````ة �ÿ�̀`````رشة. تتميõ ه̀`````ò√ �ملنطقة من 

ر�ص بÎبة غني̀`````ة وخ�سبة وبغõ�رة  �سطí �لأ

مطار و�رتفا´ �حلر�رة، و�لرطوبة �ل�سديدة  �لأ

على مدى �لعام، وكل ذل∂ يجعل �لناXر �إىل 

دغ̀`````ال �لÈ�زيلية من �جلو كاأن¬ �أمام بحر  �لأ

مازون  �أخ�̀`````رش ل نهاية ل¬، يخÎق̀`````¬ نهر �لأ

 Ìلغابة وحدها يوجد �أك� √òورو�ف̀`````د√. يف ه

�سجار �ل�سلبة، نòكر  من B�8ل± نو´ م̀`````ن �لأ

خ�ساب فيها:  أنو�´ �لأ أ�سهر � �

بنو�ص  أ�سجار �لأ � :¢SƒæH C’G ô```é°T Ö°ûN-1

�سدي̀`````دة �ل�سالب̀`````ة د�ئم̀`````ة �ÿ�̀`````رشة، يبل≠ 

بنو�ص  �رتفاعها 18مÎ�ً، منها خ�سب �سجر �لأ

ثاç �ملنõيل  زر¥ �لòي يدخل يف �سناعة �لأ �لأ

و�سن™ قو�عد �لبن̀`````اد¥ �لنفي�سة، ويف ع�سي 

�سيد �ل�سم∂، ويف �سناعة �لقو�رب �لفخمة 

بنو�ص  �ملع̀`````دة للنõهات.وخ�س̀`````ب �سج̀`````ر �لأ

رجو�ين �ل̀`````òي يدخل يف �سناعة طاولت  �لأ

ث̀`````اç �ملõخر±، وخ�سب �سجر  �لبلياردو و�لأ

مريكي �لòي ي�ستخدم يف �سناعة  بنو�ص �لأ �لأ

لت �ملو�سيقية.  Bمقاب�ص �ل�سكاكني و�ل

خ�ساب  OQƒdG ôé°T Ö°ûN-2: من �أجمل �لأ

دو�ت  م¶ه̀`````ر�ً، ت�سن™ من¬ �أجهõة �لبيانو و�لأ

�لريا�سية، ومقاب�ص �أدو�ت �لطعام، وبع�ص 

�لتجهيõ�ت �لهند�سية. 

Qó°ùdG ôé°T Ö°ûN-3: يتميõ بوجود ر�ئحة 

خا�سة حمببة في¬، لون¬ بني مo�رشsب باحلمرة، 

ور�ئحت¬ �لطاردة للح�رش�ت، Œعل¬ �ÿ�سب 

�ملف�س̀`````ل يف �سناعة �لعلب �لتي ت�ستخدم يف 

 çثا تعبÄة لفائف �ل�سي̀`````كار، ويف �سناعة �لأ

�لفاخر. 

ƒdƒH ƒcƒµdG ôé°T Ö°ûN-4: وهي �أخ�ساب 

أل̀`````و�ن ز�هية، ‡ا  ذ�ت م¶ه̀`````ر ج̀`````ò�ب، و�
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يعطيها جمالً فائقاً، و�أكÌها ذو لون برتقايل 

أو برتق̀`````ايل م�رشsب بحمرة وتتخللها خطوط  �

خ�ساب  �س̀`````ود�ء قا“̀`````ة، وت�ستعمل ه̀`````ò√ �لأ

يف �سن̀`````™ مقاب�ص �ل�سكاك̀`````ني ويف �ملقاب�ص 

�لد�ئرية �ملخ�س�سة لتوجي¬ �ل�سيار�ت. 

ö```†N: �سمي بالقلب  C’G Ö```∏≤dG Ö```°ûN-5 

ن لون خ�سب¬ �أخ�رش م�رشsب بلون  خ�رش لأ �لأ

 �òأن̀`````¬ مرن ل . وهو خ�س̀`````ب �سلب �إل �
q
بن̀`````ي

ي�ستخ̀`````دم يف �سناعة قناط̀`````ر �لبناء ور�سف 

�لغر± و�لردهات �لو��سعة ومن¬ ت�سن™ �أطر 

�لعربات ودو�ليبها، وع�سي �سيد �ل�سم∂. 

�سلب  خ�س̀`````ب   :QÉcÉ```÷G  ô```é°T  Ö```°ûN-6

م¶هر√ خ�سن ي�سب¬ جلد �لتم�ساح، �مت�سا�س¬ 

للماء �سÄيل ل̀`````ò� فهو خ�سب يقاوم �لرطوبة 

و�لعف̀`````ن لدرج̀`````ة كب̀`````رية، وب�سب̀`````ب �سالبت¬ 

�لفائق̀`````ة فاإن¬ يق̀`````اوم �حليو�ن̀`````ات �لقار�سة 

خ�ساب.  بي�ص �لòي يتلف �لأ و�لنمل �لأ

 ،
q
ÉÑ©ãdG QÉé°TCG Ö°ûN-7¿: خ�سب لون¬ بني

تنت�رش في¬ نقاط �سود�ء، ي�ستعمل يف �سناعة 

�لطبول و�أقو��ص �لكمان ويف �لõخار± �لتي 

 .çثا تõين �لأ

 ô```é°T-8 (ô```jô◊G Ö°ûÿG…) دعي بòل∂ 

ن خ�س̀`````ب هò� �لنو´ م̀`````ن �ل�سجر ل¬ ملعان  لأ

ي�سب̀`````¬ ملع̀`````ان �حلرير، وهو خ�س̀`````ب يت�سف 

ب�سالب̀`````ة عالية، بع�س¬ بل̀`````ون �أ�سفر ذهبي 

خر بل̀`````ون بنqي، ي�ستخدم يف �سن™  Bوبع�س¬ �ل

 çثا لت �ملو�سيقي̀`````ة و�سن™ �õÿن ويف �لأ Bل�

�ملõخر± �لفاخر. 

ô```é°T-9 (IÉ```«◊G Ö```°ûN): دع̀`````ي با�س̀`````م 

ن ÿ�سب̀`````¬ �سفات عالجية  خ�سب �حلياة لأ

مر��ص �مل�ستع�سي̀`````ة. خ�سب �سديد  �س̀`````د �لأ

�ل�سالب̀`````ة، ومق̀`````اوم للتل̀`````ف، ول̀`````¬ �سنفان 

نبياء، و�لثاين خ�سب  �أحدهما يدعى عود �لأ

�لقدي�سني، ل̀`````ون خ�سبهما بنqي قا” flطط 

بخط̀`````وط �س̀`````ود�ء، ي�ستخدم ه̀`````ÿ� �ò�سب 

يف �سناع̀`````ة جدر�ن �ملن̀`````ازل ويف كر�ت لعبة 

دو�ت �لريا�سية �ملختلفة،  �لبلي̀`````اردو ويف �لأ

 .çثا و�سناعة �لأ

ô```é°T-10 (É```°ù∏ÑdG Ö```°ûN): وخ�سب̀`````¬ من 

�سجار، ويبل≠ �رتفا´ �ل�سجرة  أنو�´ �لأ �أغرب �

27 م̀`````Î�ً ل¬ حل̀`````اء رمادي �لل̀`````ون، وهو من 

خ�ساب �ملعروفة يف �لعا⁄ حتى  أنو�´ �لأ �أخف �

�إنq وزن̀`````¬ �أقل من ن�س̀`````ف وزن �لفلني، وذل∂ 

لكÌة �لفر�غ̀`````ات �ملوجودة يف هÿ� �ò�سب، 

لò� ي�ستخدم يف �سناعة �أحõمة �ل�سباحة ويف 

ن¬ خ�سب عازل فاإن¬  �سن™ �أطو�¥ �لنجاة، ولأ

ي�ستخدم يف تغطية ج̀`````در�ن �لثالجات ويف 

�سيار�ت �لنقل �ملÈدة ويف م�ستودعات �ل�سفن 

أن¬ عازل لل�سوت لò� ي�ستخدم  �ملÈدة، كم̀`````ا �

يف تغطية جدر�ن �س̀`````الت �إقامة �حلفالت 

أن¬  و�ملحا�رش�ت وجدر�ن دور �ل�سينما، كما �
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جهõة �لثقيلة  لت و�لأ Bيو�س™ كقاعدة –ت �ل

لتثبيتها ومن™ تòبòبها.

أح̀`````د م�ستخرجات �لنباتات  Ú```∏ØdG: هو �

أ�سجار  �لقت�سادي̀`````ة، ويح�س̀`````ل علي¬ م̀`````ن �

�سج̀`````ار موطنها  �لبلوط �لفلين̀`````ي، وهò√ �لأ

بي�ص  �سل̀`````ي منطقة حو�̀`````ص �لبح̀`````ر �لأ �لأ

�جلõ�ئر،  �إ�سباني̀`````ا،  (�لÈتغ̀`````ال،  �ملتو�س̀`````ط 

تون�̀`````ص، جنوب فرن�سا، �ملغ̀`````رب، و�إيطاليا). 

أ�سجار �لبلوط �لفليني حو�يل 100- تعي�̀`````ص �

500 �سنة. ي�ستخرê �لفلني من جò´ �ل�سجرة 

بنõ´ �لقل̀`````ف �ÿارجي لل�سجرة وذل∂ بعمل 

قطاع̀`````ات عمودي̀`````ة وعر�سي̀`````ة يف �ل�سجر 

بو�ساط̀`````ة منا�س̀`````ري خا�سة، ثم تن̀`````õ´ �أجõ�ء 

كبرية من �لقلف �ÿارجي من دون �أن يخد�ص 

�لقلف �لد�خلي �لòي يولد �لقلف �ÿارجي. 

أن¬ خفيف �لوزن رغم  م̀`````ن خ�سائ�ص �لفلني �

 íحجم¬ �لكب̀`````ري، يطفو ب�سهول̀`````ة على �سط

�مل̀`````اء، وÁكن �أن ي�سغ̀`````ط ب�سهولة ملا ل¬ من 

خا�سية مرنة، وهو رديء �لتو�سيل للحر�رة، 

ومقاوم لنفاذ �لرطوب̀`````ة و�ل�سو�ئل، وÁت�ص 

�ل�س̀`````وت و�لهت̀`````õ�ز�ت فه̀`````و كا” وعازل 

أن¬ ي�ستخدم  لل�سوت. من ��ستعمالت �لفلني �

وعي̀`````ة �لõجاجية، ومقاب�ص  يف �سد�د�ت �لأ

م�س̀`````ارب �لغولف، ولتبط̀`````ني �لقبعات، ويف 

نقاذ،  مر��سي �ل�سفن و�لعو�م̀`````ات وزو�ر¥ �لإ

ألو�ح �لفل̀`````ني �لعازلة لل�سوت يف  وت�ستعم̀`````ل �

أ�سق̀`````ف �ملنازل، و�ل�س̀`````الت ملن™  ج̀`````در�ن و�

�سو�ت �ÿارجية للد�خل.  و�سول �لأ

É```£ŸG•: وه̀`````و م̀`````ن منتج̀`````ات �لنباتات 

�ÿ�سبية �لتي تنمو يف �ملناطق �حلارة و�سب¬ 

�حلارة، وهنا∑ ما يõيد عن خم�سني نوعاً من 

�لنباتات �لتي تنتè �ملطاط. يعد �ملطاط من 

�أحدç �ملحا�سي̀`````ل �لعاملية �لكÈى، ول يõيد 

عمر �سناعة �ملطاط عن مÄة عام، و�ملطاط 

 Íأو م̀`````ا ي�سمى بالل عبارة ع̀`````ن �سائل لبني �

�لنبات̀`````ي، يوجد �سمن خالي̀`````ا خا�سة �سمن 

وعية �للبنية �لتي توجد يف �لقلف و�أور�¥  �لأ

جõ�ء �لرخوة لل�سجرة. و�للÍ �لنباتي هو  �لأ

أبي�ص �سمغي مل̀`````يء بكريات �سغرية  �سائل �

مالح  موؤلفة من �مل̀`````اء و�لر�تنè و�لõيوت و�لأ

و�ل�سكر و�لكاوت�سو∑. ي�ستخرê �للÍ �لنباتي 

با�ستخ̀`````د�م �سك̀`````ني خا�سة، فت�س̀`````ق �سقو¥ 

�سج̀`````ار لتمõيق  عميق̀`````ة قنوية م̀`````ن قلف �لأ

�أوعية �للÍ �لنباتي، ثم تو�س™ كوؤو�ص باأ�سفل 

�ل�سقو¥ جلم™ �للÍ �لنباتي �لòي ي�سيل لعدة 

�ساعات، ثم يوؤخò �للÍ �لنباتي ويخÌ بطر¥ 

خا�سة، وين�ساأ عن¬ طبقة من �ملطاط �ÿام، 

وم̀`````ن خو��ص �ملطاط: قابلي̀`````ة لل�سد و�ملط، 

ومقاومت¬ للح∂ وللتي̀`````ار �لكهربائي، وعدم 

نفاذيت¬ لل�سو�ئل و�لغاز�ت.

 Æمفردها �سم≠، تنت�رش �ل�سمو :Æƒ```ª°üdG

يف نبات̀`````ات �ملناط̀`````ق �جلاف̀`````ة، وتف̀`````رز من 
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أو نتيجة �جل̀`````روح، تتكون  �ل�س̀`````و¥ تلقائي̀`````اً �

ن�سجة  �ل�سم̀`````وÆ �لطبيعية نتيج̀`````ة لتحلل �لأ

�لد�خلية و�أغلبها من –لل �ل�سليلوز. –توي 

�ل�سموÆ على كمي̀`````ة كبرية من �ل�سكر قريبة 

�ل�سب¬ بالبكتينات، و�ل�سموÆ مادة غروية يف 

طبيعته̀`````ا تنتفï باملاء وتòوب في¬ “اماً، ول 

 Æثري. ت�ستعمل �ل�سمو تòوب يف �لكحول و�لأ

بك̀`````Ìة يف �لل�س̀`````ق، و�سناعة م̀`````و�د �لدهان 

و�لعقاق̀`````ري. و�أهم �ل�سم̀`````وŒ Æارياً �ل�سم≠ 

 òلعرب̀`````ي، وهو �إف̀`````ر�ز �سمغي ج̀`````ا± يوؤخ�

من �سجرة �سغ̀`````رية ��سمها �ل�سنط �ل�سنغايل، 

ومن نباتات �أخ̀`````رى م�سابهة، موطنها �سمال 

�أفريقي̀`````ا وتõر´ بكÌة يف �ل�س̀`````ود�ن ويòوب 

�ل�سم≠ �لعرب̀`````ي باملاء “ام̀`````اً ولكن ببطء. 

ملحلول¬ قوة ل�س̀`````ق، ودرجة لõوجة مرتفعة، 

ي�ستعم̀`````ل �ل�سم≠ �لعربي يف م̀`````و�د �لتلمي™ 

و�سق̀`````ل لوحات �لر�س̀`````م، وي�ستخدم �ل�سم≠ 

طبياً كمرطب وملني للجلد. �لر�تنجات: وهي 

أنو�´ flتلفة  أك�سدة � مو�د كيميائية تنتè عن �

م̀`````ن �لõيوت �لعطرية، تف̀`````رز من فجو�ت �أو 

 íقنو�ت معينة يف �لنب̀`````ات وت�سيل على �سط

�لقل̀`````ف حيå تتجمد عن̀`````د تعر�سها للهو�ء. 

توجد �مل̀`````و�د �لر�تنجية وحده̀`````ا �أو متحدة 

أو �ل�سموÆ. ومن خو��ص  م™ �لõيوت �لعطرية �

أنها غري قابلة �لòوبان يف �ملاء،  �لر�تنج̀`````ات �

ثري و�لكحول وغريها من  ولكن ت̀`````òوب يف �لأ

�ملòيب̀`````ات. توجد �لر�تنج̀`````ات يف �لف�سائل 

�ل�سنوبري̀`````ة و�ÿيمية  �لنباتي̀`````ة كالف�سيلة 

و�لõنبقي̀`````ة و�لقرني̀`````ة وغريه̀`````ا. ت�ستخ̀`````دم 

�لر�تنج̀`````ات يف �سناع̀`````ة �لورني�̀`````ص وطالء 

�لõين̀`````ة و�لوقاية �س̀`````د �ملاء وق̀`````د ��ستعمل 

�لورني�ص لط̀`````الء تو�بيت  �لفر�عنة قدÁ̀`````اً 

غر��ص  �ملومياء كما ت�ستخدم �لر�تنجات يف �لأ

ختام  �لطبية ويف �سقل �لور¥ وعمل �سم™ �لأ

و�لبخور و�لعطور وغريها. 

Éeô¡µdG¿: ه̀`````و ر�تنè حفري يوجد بكÌة 

عل̀`````ى �سو�ط̀`````Å بح̀`````ر �لبلطي̀`````ق، وم�سدر√ 

�سا�س̀`````ي نبات �سنوب̀`````ر منقر�ص هو نبات  �لأ

 Åلبلطي̀`````ق، �زدهر على �سو�ط� Èسنوبر عن�

يو�سين̀`````ي، و�لكهرمان  Bلبحر يف �لع�̀`````رش �ل�

مادة جامدة توجد باأ�س̀`````كال flتلفة �سفافة 

�سفر و�لبني، وعندما  ألو�ن¬ بني �لأ وعا“ة و�

يدل̀`````∂ �لكهرمان ي�سب̀`````í لمع̀`````اً ويكت�سب 

أي�ساً ر�ئحة  �سحنة كهربائية �سالبة، ويعطي �

 òة، وقد ع̀`````ر± �لكهرمان منõعطري̀`````ة ‡ي

�Bل± �ل�سن̀`````ني وكان̀`````ت ل¬ قيم̀`````ة كبرية عند 

غريق و�لرومان، وي�ستعمل يف عمل �ÿرز  �لإ

و�أدو�ت �لõين̀`````ة وي�ستخرê من¬ زيت عطري. 

وللكهرمان �أهمية علمية خا�سة حيå يوجد 

في¬ عادة بع�ص بقاي̀`````ا �لنباتات و�حل�رش�ت 

يو�سيني �لòي �سال  Bلتي �زدهرت يف �لع�رش �ل�

في¬ �لر�تنè �لطازê من نبات �ل�سنوبر. 
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Qƒ```£©dG: يرج™ تاري̀`````ï �لعطور �إىل زمن 

بعيد �إىل تاريï �حل�سارة، فقد ��ستعمل �ملل∂ 

لوي�ص �لر�ب™ ع�رش عطر�ً خا�ساً لكل يوم من 

أيام �ل�سنة، وكان̀`````ت للعطور يف ذل∂ �لوقت  �

قيمة �سحي̀`````ة بالغة �إ�سافة لقيمت¬ �لòوقية، 

وماز�لت �لعطور مطلوب̀`````ة �إىل �ليوم. تتاألف 

�لعط̀`````ور من خلي̀`````ط من �لõي̀`````وت �لعطرية 

 êõ“أزه̀`````ار �لنبات̀`````ات و � �مل�ستخرج̀`````ة من 

أنو�´ flتلفة  بالكحول �لنقي للح�سول على �

من �لعطور. تõر´ �لنبات̀`````ات �لعطرية غالباً 

بي�̀`````ص �ملتو�سط  يف ب̀`````الد حو�̀`````ص �لبحر �لأ

أك̀`````Ì �لعطور  و�ملحي̀`````ط �لهن̀`````دي، و–�رش �

�لطبيعية يف جنوب فرن�سا حيå تõر´ ب�ساتني 

زه̀`````ار على نطا¥ و��س™، ومن �أهم �لعطور  �لأ

�مل�ستخرج̀`````ة: عطر �لورد: وي�سم̀`````ى �أحياناً 

بõيت �لورد وت�ستخدم �أزهار �لورد �لدم�سقي 

حمر  Rosa Damascena ذ�ت �لل̀`````ون �لأ
�لقاين و�لر�ئحة �لعطرية �لقوية، وللح�سول 

على كيلو غر�م و�حد من زيت �لورد ي�ستلõم 

مر لتقطري حو�يل 20،000 كيلو غر�م من  �لأ

�أزهار �لورد. 

è°ùØæÑdG ô```£Y: من �لعطور �ل�سائعة جد�ً 

ول¬ ر�ئح̀`````ة جميلة رقيق̀`````ة ،وي�ستخل�ص من 

�أزهار �لبنف�سè باملòيبات �لع�سوية. 

Úª°SÉ«dG ô£Y: من �لعطور �لثمينة ويõر´ 

�لنبات بك̀`````Ìة يف جنوب فرن�سا ودول �أخرى 

بي�ص �ملتو�سط.  يف �لبحر �لأ

πØfô≤dG ô£Y: يح�سل على زيت �لقرنفل 

باملòيب̀`````ات �لع�سوية، ويوجد م̀`````ا يõيد عن 

�ألفي �سنف من �لقرنفل. 

أه̀`````م �لõيوت  Qƒ```aÉµdG â```jR: وه̀`````و م̀`````ن �

�لعطرية �مل�ستعملة يف �ل�سناعة وي�ستخل�ص 

زي̀`````ت �لكاف̀`````ور م̀`````ن تقطري خ�س̀`````ب �سجرة 

�لكافور. 

Qó```°ùdG Ö```°ûN â```jR: يح�س̀`````ل علي̀`````¬ من 

حمر، وي�ستعمل زيت  أ�سجار �ل�سدر �لأ تقطري �

خ�سب �ل�سدر يف �سناعة �ل�سابون و�لعطور 

ومõيالت �لر�ئحة و�لدهانات. 

أنو�´  � Ωƒ```ª°ùdG: ت�ستخ̀`````رê م̀`````ن بع�̀`````ص 

�لنبات̀`````ات �لقت�سادي̀`````ة، مادة �سام̀`````ة قاتلة 

ن�سان، عندما توؤخ̀`````ò بكمية كافية، ومن  لالإ

هò√ �لنباتات نòكر:

Gôcƒ°ûdG äÉÑf -1¿: من �لف�سيلة �ÿيمية، 

طة بنقط  qأزه̀`````ار√ بي�ساء �للون، و�ل�سو¥ منق �

�س̀`````ة مليÄة  sور�¥ مف�س قرمõي̀`````ة �لل̀`````ون، �لأ

ن�سان  �سو�∑ دقيق̀`````ة �إذ� لم�ست ج�سم �لإ بالأ

بر،  أمل̀`````اً كوخõ �لإ �نغر�س̀`````ت في¬ و�أحدثت ل¬ �

ي�ستخل�̀`````ص من ه̀`````ò� �لنبات �س̀`````مw �إذ� �رشب¬ 

أ⁄ و�إذ�  ن�س̀`````ان ي�سب̀`````ب ل¬ خدر�ً م̀`````ن دون � �لإ

بل̀`````≠ هò� �ل�سم �لرئت̀`````ني و�لقلب �سبب �ملوت 
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�ملحتم، وه̀`````ò√ �ملادة �ل�سام̀`````ة ت�ستخرê من 

جòر وبòور �لنباتات. 

êhôŸG ¿GôØYR äÉÑf -2: ل¬ �أزهار بنف�سجية 

�ساحب̀`````ة �لل̀`````ون، ي�ستخرê منه̀`````ا �سم يدعى 

ال،  q(�لكولي�سي�س̀`````ني) وه̀`````و �سم خط̀`````ري وفع

وتدخل بع�ص �أجõ�ء هò� �ل�سم يف �حل�سول 

مر��ص �لنقر�ص  على م�ستح�رش�ت طبي̀`````ة لأ

(�Bلم �ملفا�سل �لقوي). 

 êلنبات ك�سيا� �òر´ هõي :QÉ¨dG Rôc äÉÑf -3

للحد�ئ̀`````ق، وهو على �سكل �سجرة ذ�ت �أور�¥ 

 wور�¥ �سم مل�ساء، جلدية، ي�ستخرê من تل∂ �لأ

�سديد �لفعالية ي�سمى(حم�ص �لÈو�سي∂). 

cƒ°ûdG ìÉØàdG äÉÑf -4« (IQƒJGódG): ��سم¬ 

م�ستمد م̀`````ن �سكل ثمرت̀`````¬ �لكروية �ل�سوكية 

�لت̀`````ي ت�سب¬ �لتفاحة �ل�سغ̀`````رية بحجم ثمرة 

�لك�ستن̀`````اء، وي�ستخ̀`````رê من¬ �س̀`````م موؤلف من 

تروبني و�لهيو�سيامني، يتم –�سري  مادتي �لأ

مركب̀`````ات دو�ئي̀`````ة تفيد يف ع̀`````الê �لنõلت 

�ل�سدرية و�لربو �ل�سدري. 

Ö```∏©ãdG Ö```æY äÉ```Ñf -5 (É```fhOÓÑdG): يõر´ 

عادة ح̀`````ول �ملõ�ر´ و�حلد�ئق ليكون �سياجاً، 

يحمل ه̀`````ò� �لنبات ثمار�ً عنبية لونها �أحمر 

�¥ عن̀`````د ن�سجها، �سكلها يغ̀`````ري بتناولها  qبر

وتòوقه̀`````ا، وهي �سام̀`````ة ول �سيم̀`````ا بالن�سبة 

طفال �لòين ل يتحملون �سميتها. وهنا∑  لالأ

ن�سيليا)  بع�ص �لنباتات �لغريبة مثال نبات (�لأ

أور�ق̀`````¬ �ل�ساقطة م̀`````ادة �سامة تقتل  –م̀`````ل �

خ̀`````رى �ملحيطة ب¬، تبقى  جمي™ �لنباتات �لأ

ور�¥ �ملت�ساقط̀`````ة قادرة على ت�سميم  هò√ �لأ

خرى وملدة عام،  ما حولها من �لنبات̀`````ات �لأ

مطار  ول ت̀`````õول �سميqتها �إل بع̀`````د هطول �لأ

�لغõيرة �لتي تقوم بغ�س̀`````ل �لÎبة و“ديدها 

‡̀`````ا ي�سعف �سميته̀`````ا لت̀`````õول نهائياً. ومن 

نو�´ �لنباتية لل�سم نبات (�أقحو�ن  �أطر± �لأ

أن¬ يقتل ج̀`````و�ر√ من �لنو´  � å`````̀ملط̀`````اط) حي�

�لنباتي نف�س¬ �إذ� م̀`````ا �قÎب من¬، و�ل�رش يف 

ذل̀`````∂ يرج̀`````™ �إىل �فتقار هò� �لنب̀`````ات للماء 

�سجار  نs هò√ �لأ
أ و�لغò�ء حول̀`````¬، ول �سيما و�

تعي�ص يف �ملناطق �ل�سحر�ويqة �لتي يقل فيها 

مطار. هطول �لأ

أ�سجار  É```©dG QÉ```é°TCG º```î°VCG⁄: من �أ�سخم �

 Suqoia أ�سجار نب̀`````ات �ل�سكيوي̀`````ا �لع̀`````ا⁄ �

حمر) �إذ يبل≠ �رتفاعها  أ�سجار �ل�سنوبر �لأ �)

 ً�Îعه̀`````ا 24مòويبل̀`````≠ حمي̀`````ط ج ً�Î`````̀120م

وقطره̀`````ا 11مÎ�ً، وق̀`````در عمره̀`````ا بثالثة 

�سج̀`````ار يف ولية  �Bل± ع̀`````ام توج̀`````د هò√ �لأ

أ�سجار  كاليفورنيا غرب �لوليات �ملتحدة، و�

chandelier tree �لعمالق̀`````ة حيå ” يف 
قاعدة جòعه̀`````ا فتí نفق لعب̀`````ور �ل�سيار�ت 

�إذ بل̀`````≠ حميط جòعها 40م̀`````Î�ً تقريباً. ويف 

رز يف �جلõء �ل�سمايل من �سل�سلة  منطق̀`````ة �لأ

رز  أ�سج̀`````ار �لأ لبن̀`````ان �لغربية توج̀`````د بع�ص �
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�ل�سخم̀`````ة يبل≠ �رتفاعه̀`````ا 27مÎ�ً وحميطها 

ل̀`````ف عام.  17م̀`````Î�ً ويف̀`````و¥ عمرها عن �لأ

أ�سجار نبات  أي�ساً � �سج̀`````ار �ل�سخمة � ومن �لأ

�ل�سنديان �لتي توج̀`````د يف مدينة �وليانõ يف 

�لولي̀`````ات �ملتحدة وم̀`````ن �سخامتها ت�ستطي™ 

�أن ت¶ل منطق̀`````ة تت�س™ حلو�يل 1500 رجل. 

ويف منطق̀`````ة �ل�سافانا باأفريقيا توجد �سجرة 

�سخمة تدع̀`````ى �لباوؤباب ي�سل قطر جòعها 

أمت̀`````ار ويحف̀`````ر بع�ص �ل�س̀`````كان غرفاً  �إىل 9 �

أي�ساً  فيها يقطنونها. وم̀`````ن �أغرب �لنباتات �

وج̀`````ود �أكÈ زهرة يف �لعا⁄ ي�سل قطرها �إىل 

مÎ توجد يف غابات �سومط̀`````رة باأندوني�سيا 

أك̀`````È ب�سل¬ توج̀`````د يف �ملك�سي∂ يبل≠ وزنها  و�

أنو�´  5^3كيلوغر�م وقطرها 30�سم، وبع�ص �

�مللفو± يبل≠ وزنه̀`````ا 23كيلوغر�ماً وقطرها 

1م، وبع�ص ثم̀`````ار �لبندورة (�لطماطم) يبل≠ 

قطر �لو�حدة منها 60�سم ووزنها 5ك≠. 

أث̀`````ر �ملو�سيق̀`````ى يف �لنب̀`````ات: تبني لدى  �

 ±õلتج̀`````ارب �لعلمية �أن �لنب̀`````ات يتاأثر بالع�

�ملو�سيق̀`````ي ملدة 25 دقيق̀`````ة كل يوم. وعندما 

فح�ست �إحدى خاليا �لبنات �ملعر�ص لفÎة 

أثن̀`````اء �سماعها  معينة من �س̀`````وت �ملو�سيقى �

للعõ±، لوح̀`````ß �أن حركة �لÈوتوبال�سما يف 

�ÿلي̀`````ة ز�دت حركتها ول تعود لطبيعتها �إل 

بع̀`````د توقف �لعõ± �ملو�سيق̀`````ي. ومن Œربة 

علمي̀`````ة �أخرى تبني �أن بع�̀`````ص �لنباتات مثل 

نبات (�لبالوموز�) عن̀`````د �سماع¬ للمو�سيقى 

قد ز�د ‰و√ مرة ون�سف زيادة عن غري√ من 

 ±õي ⁄ يتعر�ص للعòلنو´ �لنبات̀`````ي نف�س¬ �ل�

�ملو�سيقي.

�لنب̀`````ات �لقت�سادي: �ألÈت هيل، ترجمة عب̀`````د �ملجيد ز�هر ورفاق¬، موؤ�س�س̀`````¬ فر�نكلني للطباعة و�لن�رش.   -1

�لقاهرة – نيويور∑ 1962م.

�لبيÄة �لنباتية: د.حممد غ�سان �سلوم – مطبعة جامعة دم�سق- دم�سق 1990م.  -2

�لتغòية و�لنمو- ق�سم �لنمو: د.حممد غ�سان �سلوم -مطبوعات جامعة دم�سق- دم�سق 1999م.  -3

هò� �لنبات �أع¶م و�أعجب و�أطر± ما في¬: �إبر�هيم �لغوري –د�ر �ل�رش¥ �لعربي– بريوت لبنان.  -4

�لبيÄ̀`````ة �لتطبيقية و�لتل̀`````وç: د.حممد غ�س̀`````ان �سلوم -د.عدنان ن¶̀`````ام مطبوعات جامع̀`````ة دم�سق- دم�سق   -5

2007م.

علم �لبيÄة �لنباتية: د.حممد غ�سان �سلوم -د.�سهيل نادر. مطبوعات جامعة دم�سق- دم�سق 2008م.  -6
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أر�د �لكاتب �مل�رشح̀`````ي و�لناقد و�ملخرê و�لقا�ص �لدكتور ريا�ص ع�سمت  �

من خالل كتاب̀`````¬ (حد�ثة و�أ�سالة) �لتعريف بعدد و�فر من �ملبدعني �ل�سعر�ء 

أثرو� �حلياة �لثقافية �لعربية �لر�هنة بف�سل  دباء و�لنقاد �ملعا�رشين �لòين � و�لأ

م̀`````ا Áتلكون من مو�ه̀`````ب �إبد�عية �أ�سيلة، متطلعاً للتغي̀`````ري �لهاد± وتوجيه¬ 

ن�سانية  لÎ�سي̀`````ï �لوعي �جلماه̀`````ريي و�لرتقاء ب¬ لتعõيõ �لقي̀`````م �لعربية و�لإ

�لر��سخة.
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 ويب̀`````دو �أن �ملوؤلف ⁄ ي�س̀`````اأ �أن ي�سق على 

�س̀`````ول  �لق̀`````ارÇ �لعرب̀`````ي يف ��ستعر��̀`````ص �لأ

�سكالي̀`````ة للمعياري̀`````ن �للòي̀`````ن �تخòهم̀`````ا  �لإ

عالم �لòي̀`````ن �ختارهم  منطلق̀`````اً لختيار �لأ

رموز�ً يتحقق فيها ه̀`````ò�ن �ل�رشطان وهما: 

�سالة، وهما معيار�ن �إ�سكاليان  �حلد�ثة و�لأ

–كم̀`````ا يقول- كت̀`````ب حولهما ‹ل̀`````د�ت من 
�جل̀`````دل �لفكري، فاBثر �لتعريف بهما تعريفاً 

وجيõ�ً م̀`````ن خالل �سفحة و�ح̀`````دة قدم بها 

لكتاب̀`````¬، و�أخرى جعله̀`````ا ملخ�س̀`````اً ختم ب¬ 

عالم. يق̀`````ول �ملوؤلف:  �لÎجم̀`````ة له̀`````وؤلء �لأ

ن  �سالة �سوؤ�ل �إ�سكايل، لأ »�سوؤ�ل �حلد�ثة و�لأ

نهما ل يتناق�سان  �مل�سطلحني ن�سبي̀`````ان، ولأ

بال�رشورة«.

وي�سيف: »–¶ى �حلد�ثة ب�سمة �ÿلود 

�سالة، كòل∂  �سمة �لأ pعندم̀`````ا يتمت™ �لكاتب ب

�سالة تتميõ من �لتقليد عندما تت�سم  فاإن �لأ

ب�سم̀`````ة �حلد�ثة، ذل∂ هو �لفار¥ بني �لتبا´ 

بد�´«. و�لإ

ثم يخل�ص �إىل �مل�سلمة �لتالية: »ل تعار�ص 

�سالة. و�إ‰̀`````ا ثمة تو�زن. 
ب̀`````ني �حلد�ثة و�لأ

ح̀`````رى تكام̀`````ل، �إذ� �أدى عام̀`````ل �لõمن،  وبالأ

و��ستمر�رية �لتجديد �إىل �أفول �حلد�ثة، فاإن 

�سالة يبقى متوهجاً، و�إذ� ��سمحلت  عن�رش �لأ

بد�عات فاإن  �سال̀`````ة بفعل �لت�ساب̀`````¬ يف �لإ �لأ

ديب  �حلد�ث̀`````ة ت¶ل �لعامل �ملمي̀`````õ لنتاê �لأ

�سالة،  �لفنان، �أما عندما Œتم™ �حلد�ثة و�لأ

ف̀`````اإن �حل�ساد هو �إب̀`````د�´ خالد ل يبهت ول 

ي�سمحل بفعل �لõمن«.

ي�ستخدم �لباحå �لدكتور ريا�ص ع�سمت 

�سال̀`````ة مبعنى �ملوهب̀`````ة �ملتميõة  مفه̀`````وم �لأ

أو  د، وŒاوز د�ئ̀`````رة �لحتò�ء � qملوؤهل̀`````ة للتفر�

�لتقليد، مثلم̀`````ا ي�ستخدمها نقي�ساً للتغريب 

�سولية �لتي  خر، ورف�ساً لالأ Bوبان يف �لòو�ل

طر  تعني �لتبا´ من غري نõو´ �إىل –ري∂ �لأ

أو �لفنية �جلامدة �لتي –ول دون  �لفكري̀`````ة �

م�سايرة تطور �لò�ئقة �لفنية. وباملقابل، فاإن 

دي̀`````ب �ملبد´ و�ل�سعي  �لنõع̀`````ة �لتجربيبة لالأ

 qلعاملي ت¶ل� ç�Îو�ل�ستفادة من �ل åللتحدي

�أمور�ً م�رشوعة للمبد´ �إذ� ه�سمتها وقبلتها 

�لò�ئق̀`````ة �لفنية و�لç�Î �لفك̀`````ري �ÿا�ص 

 íلتجارب، فت�سب� √ò`````̀م̀`````ة. �إن¬ يغتني به لالأ

على مرq �لõم̀`````ن جõء�ً م̀`````ن تر�ث¬ �ÿا�ص، 

ب¬ من �لç�Î �لعاملي �مل�سÎ∑ �لòي هو  qوتقر

يف �حل�سيل̀`````ة ثمرة تفاعل حي وم�ستمر بني 

�ل�سعوب عÈ �لõمن، ولي�ص ثمرة مرحلة من 

مر�حل¬ �أو ح�سارة من ح�سار�ت¬، كاحل�سارة 

�لغربية �لر�هنة، مهما غالت هò√ �حل�سارة 

أنها طفرة  يف �لتنكر لهò√ �حلقيقة، و�دعت �

متمي̀`````õة هي ح�سيلة �سعوب �أ�سيلة، يف حني 

خرى �لت̀`````ي �سبقتها هي  �أن �حل�س̀`````ار�ت �لأ

نتاê �سعوب غري �أ�سيلة ل تنتè �ملعرفة.
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ينطلق �لباح̀`````å �لدكتور ريا�ص ع�سمت 

�سالة يف  يف خيار�ت̀`````¬ لرموز �حلد�ث̀`````ة و�لأ

دبي و�لفني و�لثقايف �لعربي من  �حلر�∑ �لأ

ثقت¬ باإ�س̀`````د�ر �أحكام قيمة يقوqم من خاللها 

نتاê هò√ �لكوكبة م̀`````ن �ملبدعني �ملعا�رشين 

�لòي̀`````ن لهم �لف�س̀`````ل يف دف™ م�س̀`````رية �لفن 

دب م̀`````ن خالل در��س̀`````ة �أعمالهم در��سة  و�لأ

حكام  �سامل̀`````ة و�عية، وي�سحí كث̀`````ري�ً من �لأ

أو �ملغر�س̀`````ة �لتي حاولت �لتيار�ت  �ملغلوطة �

بد�عية،  �ملحاف¶ة عÈها ت�سوي̀`````¬ روؤ�هم �لإ

وعرقل̀`````ة م�ساعيهم للتغيري �له̀`````اد± �لبنqاء، 

أدبية و��سعة، ومتابعة  مت�سلحاً بثقافة فنية و�

بد�عاته̀`````م. و�ساع̀`````د√ �خت�سا�س¬  ج̀`````ادة لإ

دبية و�لفنية،  د �هتمامات¬ �لثقافية و�لأ qوتعد

وŒربت̀`````¬ �لن¶ري̀`````ة و�لتطبيقية يف ‹الت 

دبية على ��ستيفاء �لغر�ص  دب و�لفنون �لأ �لأ

من �لكتاب. وقد ل يتو�فر لكل د�ر�ص ي�سعى 

�إىل متابع̀`````ة �لثقافة �ملعا�̀`````رشة و�Œاهاتها 

ومناحيها �ملعا�رشة، فالباحå �لدكتور ريا�ص 

ع�سمت موؤلف م�رشحي وناقد وflرê وقا�ص 

وكاتب �سيناريو وموؤلف م�سل�سالت تلفõيونية، 

وقد Œاوزت �أعمال¬ ثالثة وثالثني كتاباً يف 
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ألي̀`````ف �مل�رشحي، فمن موؤلفات¬ يف  �لنقد و�لتا

قنعة  �لنقد �مل�رشحي: (بقعة �سوء، �سقوط �لأ

�لجتماعية، روؤى يف �مل�رشح �لعربي و�لعاملي، 

�لبطل �لÎ�جيدي يف �مل�̀`````رشح �لعاملي) ومن 

م�رشحيات̀`````¬: (�لقنبلة، جن̀`````وم يف ليل طويل، 

لعبة �حلب و�لث̀`````ورة، �حلد�د يليق باأنتجون، 

 èأنت �ل�سندباد، ليايل �سهريار، عبلة وعنÎ) و�

قطار �لعربية. بع�سها يف عدد من �لأ

دبية  كم̀`````ا نال ع̀`````دد�ً م̀`````ن �جلو�ئ̀`````õ �لأ

 åب �لباح`````̀ qلعربي̀`````ة و�لدولي̀`````ة.. وق̀`````د تقل�

�لدكتور ريا�ص ع�سمت يف عدد من �ملنا�سب 

�لثقافية و�لفنية، فمار�ص �لتدري�ص و�لعمادة 

يف �ملعهد �لعايل للفن̀`````ون �مل�رشحية، ومدير�ً 

ذ�عة و�لتلفõيون يف �سورية، ومعاوناً  عاماً لالإ

لوزير �لثقاف̀`````ة، و�سفري�ً لبلد√ يف �لباك�ستان، 

ثم يف قطر، و�أخري�ً وزير�ً للثقافة.

وق̀`````د �أهلت̀`````¬ ثقافت¬ �لنوعي̀`````ة �لع�رشية 

�لن¶̀`````ري  وبعده̀`````ا  و�ملت�سعب̀`````ة.  �لو��سع̀`````ة 

ون�ساط¬  �لثقافية  و�هتمامات̀`````¬  و�لتطبيقي، 

�لجتماع̀`````ي وعمل¬ و�ت�سالت̀`````¬ ومطالعات¬ 

و�إملام¬ باأكÌ من لغ̀`````ة �أجنبية، و�حتكاك¬ يف 

�لو�س̀`````ط �لفني �لعربي �ساعد√ ذل∂ كل¬ على 

دبي و�لفني �لعربي  “ثqل �س̀`````ورة �حلر�∑ �لأ

�ملعا�رش، و�لكتابة عن̀`````¬ بتمكن ودر�ية، على 

�لرغم م̀`````ن تهيqب �لنقد �لعربي �ملعا�رش بعد 

دبية و�لفني̀`````ة، ونõو´  ت�سع̀`````ب �لتج̀`````ارب �لأ

دبية من  �لنق̀`````د �إىل در��س̀`````ة �لŒاه̀`````ات �لأ

خالل نقد مت�سعب يتكÅ على ن¶ريات �لنقد 

�لغربية، فلدينا مثاًل در��سات نقدية تنهل من 

�لنقد �لبني̀`````وي و�لنف�سي و�لثقايف و�جلمايل 

دبية �ملعا�̀`````رشة.. ولي�ص لدينا  للح̀`````ركات �لأ

دب �لعرب̀`````ي �ملعا�رش، فقد توقفت  تاريï لالأ

ه̀`````ò√ �ملحاولت بعد �س̀`````دور �أعمال: �أحمد 

ح�سن �لõيات، وم�سطف̀`````ى �ساد¥ �لر�فعي، 

وحن̀`````ا �لفاخ̀`````وري، وحم̀`````اولت �أكادÁي̀`````ة 

�س̀`````درت يف بع�ص جامع̀`````ات �لغرب. كòل∂ 

دباء �ملعا�رشين  توقفت م�سرية �لÎجم̀`````ة لالأ

با�ستثناء حم̀`````اولت حمدودة منها: عبقريات 

�لعق̀`````اد، وحماولة حممد ك̀`````رد علي يف كتاب¬ 

(�ملبدعون)، ث̀`````م بع�ص �ملوؤلفات �لتي تÎجم 

دبي̀`````ة يف مطل™ ع�رش  ع̀`````الم �ملد�ر�̀`````ص �لأ لأ

�لنه�سة، وح̀`````لq مكانها ما ع̀`````ر± �ليوم يف 

أدبية كمعجم (�لبابطني)  ع�رشنا مبعجمات �

من دون �أن يكون لهò√ �لÎ�جم ناXم ن¶ري 

يربط بني �أعالمها، كما فعل �لباحå �لدكتور 

ريا�̀`````ص ع�سمت، �إ�ساف̀`````ة �إىل ذل∂ �نطال¥ 

�ملوؤلف يف �ختيار �ملبدعني من مفهوم معا�رش 

بد�´ يف ه̀`````ò√ �لثقافة يتجاوز  للثقاف̀`````ة، فالإ

دبية �لتي تعتمد �للغة و�سيلة للتعبري  ثار �لأ Bل�

ي�سال �ملرئي  Bف̀`````ا¥ وو�سائل جدي̀`````دة لالإ �إىل �

و�مل�سمو´، غ̀`````ري �أن �ملوؤلف ⁄ يÎجم ملبدعي 

عالم �ملبدعني  هò√ �لفن̀`````ون �لع�رشية �إل لالأ
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يف ‹ال خÈت¬ و�خت�سا�س¬، ومنهم flرجو 

�مل�رشح، وكتqاب �ملو�د �لتلفõيونية، و⁄ يتجاوز 

ذل∂ �إىل �لكتابة عن مبدعني يف ‹ال �لفنون 

ى ‹ال  qثر �أل يتعدB ن¬ � خرى، لأ �لت�سكيلية �لأ

خÈت¬ و�خت�سا�س¬.

أم̀`````ا عن منه̀`````è �ملوؤلف �لدكت̀`````ور ريا�ص  �

ع�سمت يف تقدË هوؤلء �ملبدعني فاإن¬ ينطلق 

يف تقدË �ملب̀`````د´ من معي̀`````ار �حلميمية، �إذ 

�سارة �إىل  يحر�ص يف تعريف �ملبدعني على �لإ

مدى �لعالقة �لتي تربط¬ بكل منهم، فمعرفة 

Bثار√ ل تغني يف ن¶ر√ عن  �ملبد´ من خ̀`````الل �

�لتو��سل مع¬ تو��س̀`````اًل  �إن�سانياً، فكان يعلqق 

ن�ساين بين¬ وبينهم،  �أهمية على �لتو��س̀`````ل �لإ

ل هò√ �ملعرفة كث̀`````ري�ً من �أحكام¬  qوقد تع̀`````د

ز �إعجاب̀`````¬ باملبد´، ونادر�ً ما  qõأو تع عليه̀`````م، �

ل ن¶رت¬ �لقبلية �إليهم قبل معرفتهم. qتبد

�سارة �إىل تفاوت �سري �ملبدعني  وŒدر �لإ

لدى �ملوؤلف �لباحå تركي̀`````õ�ً على �ملعيارين 

�للòين �عتمدهما يف تخليد �إبد�عهم، فبع�ص 

هò√ �ل�سري يحفر يف �لعمق من �إبد�´ �ملبد´، 

دبي و�لفني  ويع̀`````د �إ�سافات هامة للنق̀`````د �لأ

دباء وللمبدعني  كÎجمات¬ لبع�ص �لكتqاب و�لأ

�لرو�د يف �لق�سة �ل�سورية، بينما بدت بع�ص 

خرين �أقرب  Bع̀`````الم �ملبدعني �ل ترجمات �لأ

�إىل �ل�سعري̀`````ة �لجتماعي̀`````ة كدر��سة للمبد´ 

عب̀`````د �لكرË �ليايف و‡̀`````دوح عدو�ن (�لتي 

بدت كمرثاة عاطفية �أملتها �سلت¬ �حلميمية 

ديب �لر�حل)، وعر�س̀`````¬ �ل�رشي™ لبع�ص  بالأ

رموز �لق�سة يف �سورية من دون �أن يدلل على 

�سالة  عالم رموز�ً لالأ �سبب �ختيار√ لهوؤلء �لأ

و�حلد�ث̀`````ة، م™ �أن �أعالماً �Bخرين Œاوزوهم 

مثل: هاين �لر�هب ووليد �إخال�سي، وحممد 

حيدر و�سو�هم من �لرو�د �ملبدعني (رمبا كان 

أن̀`````¬ �سبق لريا�ص ع�سمت �أن تناولهم  �لعòر �

خرى  بالبح̀`````å �لنق̀`````دي يف بع�ص كتب̀`````¬ �لأ

�ل�سابقة، مثل »�ل�سوت و�ل�سدى« و»روؤى يف 

�مل�رشح �لعاملي و�لعربي«).

م̀`````ا يحم̀`````د للباح̀`````å ريا�̀`````ص ع�سمت 

دبية و�عÎ�ف¬  مو�سوعيت̀`````¬ يف �لدر��س̀`````ة �لأ

�لنõي̀`````¬ ببع�ص جو�نب �لق�س̀`````ور يف و�سائل¬ 

أن¬  � ±Îومر�جع̀`````¬ �لتي �عتمدها، فه̀`````و يع

حني �أ�سدر كتاب¬ �ملو�سوم (جنيب حمفو® ما 

 êور�ء �لو�قعية) ⁄ يق̀`````ارب يف عر�س¬ لنماذ

أه̀`````م رو�يات¬ و�أع¶مها  �لرو�ي̀`````ة �ملحفوXية �

وهي: �لثالثي̀`````ة و�أولد حارتنا و�حلر�في�ص، 

دب �لعاملي يف �حلكم  وقد �أفاد من قر�ءت¬ �لأ

عل̀`````ى �Œاهات �ملب̀`````د´ �لعرب̀`````ي �حلد�ثية 

 ßبن¶ائرها لدى �لكتاب �لعامليني، فهو يلح

يف مغامرة »حمفو®« �لتاأليف للم�رشح وكتابة 

�لق�س�ص �لق�سرية Œريبية �رشيالية غام�سة 

لكنها ناجحة. بينما ر�أى فيها �لنقاد �Œاهاً 

و�قعياً �رشف̀`````اً. ويرى �أن �لنõع̀`````ة �لو�قعية 
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�ل�سحري̀`````ة لدى »جنيب حمف̀`````و®« يف بع�ص 

 õب م̀`````ن �لو�قعية لدى »ماركيÎق�س�س¬ تق

و�للين̀`````دي« مثلم̀`````ا يعتقد �أن �إب̀`````د�´ جنيب 

ة، وكاأن¬  qيف مر�حل متغري qحمفو® �لرو�ئي مر

�خت�̀`````رش تاريï �لرو�ية من »و�لÎ �سكوت �إىل 

لورن�̀`````ص دوري̀`````ل« وي�سنف ه̀`````ò� �لتطور يف 

أبرز  وىل ت�سم يف ق�سميها � ثالç مر�حل. �لأ

رو�يات¬ قب̀`````ل �أولد حارتنا، ثم مرحلة »�أولد 

حارتن̀`````ا« ومري�مار، و–̀`````ت �مل¶لة، وخمارة 

�سود، و�لكرن̀`````∂، ثم �لثانية مرحلة  �لقط �لأ

خ̀`````رية �لتي “ثلها  �حلر�في�̀`````ص. و�لثالثة �لأ

أو نهاية) وهي  ‹موعت¬ (حكاي̀`````ة بال بد�ية �

أم̀`````ا معيار  مõي̀`````è من �لق�س̀`````ة و�مل�رشحية، �

�سالة، ف̀`````اإن حد�ثة جنيب حمفو® تكمن  �لأ

يف �أ�سالت¬، فهو ⁄ يتج̀`````اوز يف �أعمال¬ بيÄت¬ 

�مل�رشية و⁄ يتعد�ه̀`````ا، بل ⁄ يخرê يف حيات¬ 

 êارÿ� ت¬ �لقاهري̀`````ة، و⁄ ي�سافر �إىلÄم̀`````ن بي

�سالت̀`````¬، ويرى �لباحå �لدكتور  ف¶ل وفياً لأ

ع�سمت �أن در��سة حمف̀`````و® للفل�سفة ملqكت¬ 

ب�س̀`````رية تاأملية عميقة Œاوز فيها �لثنائيات 

بق�س�س¬ وم�رشح¬..

وع̀`````ن �أ�سال̀`````ة �ل�ساعر حمم̀`````ود دروي�ص 

وحد�ثت̀`````¬، ي�س̀`````ري �لباحå �لدكت̀`````ور ريا�ص 

ع�سم̀`````ت �إىل �أن �ل�ساع̀`````ر »دروي�ص« مرq يف 

�سع̀`````ر√ مبرحلتني، مرحل̀`````ة �إقامت¬ يف وطن¬ 

حيå ن¶̀`````م �سع̀`````ر�ً و��سح̀`````اً وقوي̀`````اً �ألهب 

�حلما�س̀`````ة، ثم –ول¬ بع̀`````د هجرت¬ �إىل �Bفا¥ 

حديث̀`````ة ت�ستند �إىل �أن �ل�سعر يجب �أن ت�رشي 

�إىل لغت̀`````¬ �لثورة، فبد�يات̀`````¬ كانت �أقرب �إىل 

�سعر �ل�سعر�ء �لعرب �لثوريني، ونهايات¬ بدت 

�أقرب �إىل �سع̀`````ر �حلد�ثة �سكاًل ل م�سموناً، 

أج̀`````اد يف كليهما، وق̀`````د نقلت¬ �ملرحلة  وق̀`````د �

 �òف̀`````ا¥ عاملية –̀`````ت تاأثري هB �لثاني̀`````ة �إىل �

�لتحديå �ل̀`````òي �ختار√ �لòي ⁄ يكن �حتò�ء 

ي �ساعر �أو مدر�س̀`````ة غربية رغم �طالع¬  لأ

دب �لغرب̀`````ي �ملعا�رش، وقد  �لو��س̀`````™ على �لأ

تفرد حمم̀`````ود دروي�ص بني �ل�سع̀`````ر�ء �لعرب 

(ب�سور �سعرية خاطبت �ل̀`````روح قبل �لفكر، 

وحاف¶ت على غنائية �سفافة خفية).

�إىل  �لتعبريي̀`````ة  (م̀`````ن  عن̀`````و�ن  و–̀`````ت 

�ل�سوريالي̀`````ة) يعر�ص �لباح̀`````å �ملوؤلف �إبد�´ 

�لكاتب »زكريا تامر« �لòي يقوم على �حلد�ثة 

أي�ساً. فقد حر�ص »زكريا« �أن ي¶ل  �سالة � و�لأ

يف �إبد�ع¬ كاتب̀`````اً طليعياً ‹دد�ً رغم بلوغ¬ 

�ل�سبعني من �لعمر، لقد �نتõ´ ريادة �حلد�ثة 

يف �لق�سة �لق�سرية منò زمن مبكر، و⁄ يتحول 

عن ه̀`````ò√ �لريادة، و�أخفق̀`````ت كل �ملحاولت 

 èن¬ مدر�سة بحد ذ�تها، وهو ن�سي لتقلي̀`````د√ لأ

�سالة،  أ�سا�ص �إبد�ع¬ �ملوهبة و�لأ وحد√، فكان �

أو لعقيدة  أدبية حم̀`````ددة � و⁄ ينت�س̀`````ب ملدر�سة �

�سيا�سية، ف¶̀`````ل متفرد�ً يف مقاربة �حلد�ثة، 

�سل̀`````وب يف �إبد�ع¬  ي�ستن̀`````د �إىل �ÿي̀`````ال و�لأ
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�لق�س�س̀`````ي �لòي بد� فطري̀`````اً وع�سيqاً على 

�لتقليد و�لناأي ع̀`````ن �للعب �ل�سكلي، و�لتõ�م 

�ل�س̀`````د¥ يف ر�سم �لو�ق̀`````™ و�لتخييل �أحياناً، 

�نطالقاً من روؤية م�سبعة بال�سخرية و�حلõن 

�ل�سف̀`````ا± و�ل�ساعرية �ملرهف̀`````ة، و��ستعر��ص 

ن�ساين عÈ �لõمان و�ملكان. ماأ�ساة �لوجود �لإ

تت�سم ق�س�ص زكري̀`````ا تامر بالب�ساطة يف 

�لتعبري و�لقت�س̀`````اد يف �لكالم، و�لدمè بني 

�لو�قعية و�حلل̀`````م و�لرمõية وتكثيف �لõمن، 

ونقد ل معقولي̀`````ة �لو�ق™ وعبثيت¬ بعيد�ً عن 

�لتقريرية و�لوعß و�ملبا�رشة، فكان �أدب¬ مرثاة 

ن�سان ووط̀`````ن يف زمن �حلر�ئق، فهو كاتب  لإ

�ص ي�سعى لدف™ �إر�دة �لنا�ص ملقاومة تنني  qحمر

أدب¬ �سمة عاملية  � í`````̀أينما كان، ‡ا من �ل�رش �

أ�ساليب �ÿطاب �لق�س�سي  يقوم على �سهر �

يف بوتق̀`````ة و�حدة تلفعه̀`````ا �ل�سخرية و�ملر�رة 

و�لرمõي̀`````ة، ونالحß �أن ق�س�س¬ يف �ملغÎب 

أك̀`````Ì �رشيالية وŒريد�ً  ب̀`````د�أت تتخò منحى �

م™ �لهتم̀`````ام باملتلقي و�ل�سعي لتبليغ¬ روؤيت¬ 

باأق�رش �ل�سب̀`````ل، فال غر�بة �أن ي�ست�سلم قر�ء 

تامر �إىل عا⁄ ق�س�س¬ �ل�سحري �لòي يجم™ 

أة و�ل�ساعرية و�لفانتازيا  بني �لطر�فة و�جلر�

و�لكابو�ص.  و�حللم  و�لتجري̀`````د  و�ل�سوريالية 

أي�ساً �أن ي¶ل م™ تقدم¬ يف �لعمر  ول غر�بة �

كاتب̀`````اً طليعي̀`````اً ي�ستحق بج̀`````د�رة لقب ر�ئد 

�حلد�ثة.

ويلقي �لباح̀`````å �لدكتور ريا�ص ع�سمت 

�ل�سوء على �سخ�سية حممد �ملاغوط �لنادرة، 

بد�ع̀`````ي. فهو �إن�س̀`````ان جم™ بني  ونتاج̀`````¬ �لإ

�لبد�وة و�حلد�ثة يف تكوين¬. ويرد جناح¬ �إىل 

نõعة �سوريالية يف روؤ�√ �ل�سعرية و�مل�رشحية، 

وت�سوي̀`````ر√ �ملفارق̀`````ة بني �لو�ق̀`````™ و�لطموح 

أثر �إقامت¬ يف »بريوت«  ة، ويÈز � qب�سخري̀`````ة مر

يف –ديå روؤيت¬ �ل�سعرية، وتعõيõ معمارية 

ق�سيدة �لنÌ متاأثر�ً مبدر�سة يو�سف �ÿال، 

وŒدد مر�حل تط̀`````ور Œربت¬ �مل�رشحية من 

�ل�رشيالية �إىل �لنقد �ل�ساخر يف م�رشحيتي¬: 

(�ملهرê، و�ملار�سيليي̀`````õ �لعربي)، ثم �ملرحلة 

�لتي يحددها تعاون¬ م™ �لفنان »دريد حلام« 

وقد ح¶يت �أعمال¬ يف هò√ �ملرحلة بانت�سار 

جماه̀`````ريي و��س™ م™ ما يف �أعمال¬ �مل�رشحية 

م̀`````ن �سعف يف بنائه̀`````ا �لدر�م̀`````ي، و�عتماد 

حب̀`````كات مت�سابكة Œانف منط̀`````ق �حلياة. 

ويقارن �ملوؤلف �لباحå بني �أعمال¬ �مل�رشحية 

وما يقاربها يف �مل�ست̀`````وى �لعاملي من �أعمال 

Bرتو«. »�لفريد جاري و�أنطونني �

كòل∂ ت̀`````Èز �أ�سالت¬ يف كتاب̀`````¬ �سيناريو 

»حكايا �لليل« �لòي حقق جماهريية و��سعة، 

بينم̀`````ا ⁄ يح̀`````ß م�سل�سل̀`````¬ »و�دي �مل�س̀`````∂« 

مبث̀`````ل ه̀`````ò� �لحتفاء. وطغ̀`````ى على جناح¬ 

بروز �سخ�سية »غ̀`````و�ر �لطو�سة« جماهريياً، 

فل̀`````م يتفاعل �جلمهور م̀`````™ دور√ �جلديد يف 
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ه̀`````ò� �مل�سل�سل.. وX̀`````ل »حمم̀`````د �ملاغوط« 

flل�س̀`````اً للق�سايا �ÿا�̀`````رشة �إىل حد �ملوت، 

�ص �سخ�سيت¬ �لبوهيمية للتعبري عن �أمل¬  qوكر

ن�ساين.. �لإ

وي̀`````ردq �لباح̀`````å �ملوؤلف �أ�سال̀`````ة �لقا�سة 

دلب̀`````ي« �إىل �حتفائها  ألف̀`````ة �لإ �لدم�سقي̀`````ة »�

بت�سوير بيÄتها �لدم�سقي̀`````ة �ملحلية ت�سوير�ً 

و�قعي̀`````اً بل≠ ذروت¬ يف كتابها (دم�سق يا ب�سمة 

�حلõن) وي̀`````رى �أن يف �إبد�عها يكمن يف لغة 

هò√ �لق�س�ص �مل�رشقة وم�سامينها �ملحلية، 

وخ�سائ�سها �لدر�مية مب̀`````ا فيها من �رش�´ 

د�خل̀`````ي Œيد �إبر�ز√ يف ر�سمها لل�سخ�سيات 

�إ�ساف̀`````ة �إىل �حتفائها بر�سم �سخ�سياتها من 

�ÿ̀`````ارê بو�قعية ملفتة.. ويف در��سة موجõة 

عمال �ملبد´ �لكات̀`````ب �مل�رشحي »�سعد �هلل  لأ

ونو�̀`````ص« ي̀`````رد �ملوؤلف جناح ه̀`````ò� �ملبد´ �إىل 

 èل�سعبي وحكايات¬، فن�س� çستلهام¬ �ملورو��

أ�سقطها  من¬ م�رشحيات جريÄة جعلها مر�يا �

�لو�ق̀`````™ �لجتماعي ملجتمع̀`````¬، ونالت  على 

م�رشحيت̀`````¬ (�لفي̀`````ل  يا مل∂ �لõم̀`````ن) �سهرة 

جماهريية و��سعة، ورفعت¬ �إىل م�سا± �لريادة 

�مل�رشحية يف وطن¬، �إ�سافة �إىل �أعمال¬ (ماأ�ساة 

بائ̀`````™ �لدب�ص �لفقري` وحفل̀`````ة �سمر من �أجل 

ى من  qخرية عر �ÿام�̀`````ص من حõي̀`````ر�ن) و�لأ

أ�سباب �لهÁõة �لعربية يف �ÿام�ص  خاللها �

م̀`````ن حõير�ن بكل �سجاع̀`````ة، لكن �رشعان ما 

خمد بريقها بعد �أن تد�ول نهجها ومو�سوعها 

أ�سلوبها ب�سبب  ̀`````اب م�رشحيون ��ستهلك̀`````و� � qكت

�لتكر�ر و�لروح �لتجارية. و⁄ –ß م�رشحيت¬ 

ن¬  عن »�أبي خليل �لقباين« بتجديد يòكر√ لأ

�عتم̀`````د عل̀`````ى معطيات ون�سو�̀`````ص معروفة 

لبطله̀`````ا ر�ئد �مل�رشح �لعربي، دون �أن ي�سفي 

عليها مل�سات فكرية من ب�سمات¬. ويف �ملرحلة 

خرية من عطائ¬، حاول »�سعد �هلل ونو�ص«  �لأ

تعمي̀`````ق طموح¬ يف �لكتابة للقاعدة �ل�سعبية 

Bمالها،  �لعري�س̀`````ة يف ‹تمع¬ و�لتعب̀`````ري عن �

لكن يب̀`````دو �أن ذ�ئقة �جلمه̀`````ور �أخòت تنفر 

من مو�سوعات �ل�سيا�س̀`````ة يف �لفن و–وqلت 

�إىل �لثقافة �لÎفيهية، و‡ا باعد بين¬ وبني 

�جلمهور نقد√ ملمار�سات بع�ص رجال �لدين 

�ملتاجري̀`````ن ب¬، فر�أت �لعام̀`````ة يف هò� �لنقد 

نقد�ً للدين، ولي�ص لبع�ص رموز√ �لجتماعية، 

مل،  لك̀`````ن �سعد �هلل ونو�ص X̀`````ل حمكوماً بالأ

أبرز كتqاب  و�سي¶ل بعد رحيل¬ عن دنيانا من �

�مل�رشح �لعربي �ملجددين و�ملجربني.

�أما ع̀`````ن ري̀`````ادة �ل�ساعر عب̀`````د �لوهاب 

�لبيات̀`````ي ل�سعر �لتفعيلة م™ �أقر�ن¬ بدر �ساكر 

�ل�سياب، وناز∑ �ملالئك̀`````ة، وبلند �حليدري، 

و�سو�ه̀`````م، في�سري �لدكت̀`````ور ريا�ص ع�سمت 

�إىل �أن �لبيات̀`````ي عا�̀`````ص يف مرحلة ز�خرة من 

�لتحديå �ل�سع̀`````ري، �متõجت فيها �سعار�ت 

�لث̀`````ورة بتاأمالت �لفل�سفة �ل�سوفية و�لتفاوؤل 
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بامل�ستقبل عÈ م�ساعر رومان�سية حõينة من 

د  qخ̀`````الل ما عر± ب�سع̀`````ر �لتفعيلة، وقد تفر

¥ �أقر�ن¬  qملرحلة بعد تفر� √òلبياتي بتمثيل ه�

�أو رحيلهم.

ومنí هò� �لŒ̀`````ا√ �حلديå بعد�ً عاملياً 

م�س̀`````ار وترجمة �أعمال¬  ب�سبب تنقل¬ بني �لأ

خ̀`````رى، ود�ف̀`````™ ع̀`````ن نهج¬  �إىل �للغ̀`````ات �لأ

�ل�سع̀`````ري �لòي يقوم عل̀`````ى �ملعاناة ويرتبط 

ن�ساين، وقد جنí يف تكوين تالمòة  بالهم �لإ

لهم ومريدين �سارو� على نهج¬ مبو�هب �أقل 

تاألقاً.

ويف �سع̀`````ر »�لبيات̀`````ي« حن̀`````ني وŒ�سيد 

لوحدة �إن�سانية عاملية و��ستلهام �سور تر�ثية 

عن م̀`````دن �رشقية فيه̀`````ا كثري م̀`````ن �لغنائية 

و�لت�سو± و�لرمõي̀`````ة، ومرq �سعر√ مبرحلتني 

ثوري̀`````ة ووجودية ثم جمد عن̀`````د �Bفاقهما يف 

 Èخ̀`````ر حيات̀`````¬، فل̀`````م ي�سف جدي̀`````د�ً بل عB �

 åعنهم̀`````ا باأقنع̀`````ة جديدة، ويرف�̀`````ص �لباح

�لدكت̀`````ور ع�سمت مقارن̀`````ة �لبياتي بال�ساعر 

»ت.�ص.�لي̀`````وت« ف�سع̀`````ر√ يت�س̀`````م بب�ساط̀`````ة 

ومقارب̀`````ة لنب�̀`````ص �حلياة �لعادي̀`````ة وت�سو± 

ي�س̀`````اد± هوى لدى �مل�رشقي̀`````ني، وقد خلت 

حيات̀`````¬ �حلافلة بالتاأم̀`````ل و�لتفكري، و�لتعبري 

�ساطري يناأى  ع̀`````ن ذ�ت¬ با�ستخد�م �لرموز و�لأ

بهما عن �ملبا�رشة.

ويحلqق يف �لتاأمل بحثاً عن �لينابي™ �لÌة 

يف �لç�Î �ل�رشقي.

باملقابل، ف̀`````اإن تر�ج̀`````م �ملبدعني �لòين 

�ختارهم �ملوؤلف خل̀`````ت من �ملعيارين �للòين 

�ختارهما لتثبي̀`````ت �أ�سالة �ل�ساعر وحد�ثت¬. 

أن¬  كمدر�س̀`````ة لل�ساعر ‡دوح ع̀`````دو�ن، م™ �

�أقرب �لنا�ص �إلي¬ رفيقاً لدرب¬ و�سديقاً، فقد 

بدت ترجمت¬ وكاأنها مرثاة حõينة وتعبري عن 

خ�س̀`````ارة ج�سيمة ل تعوq�ص، كتبه̀`````ا باأ�سلوب 

�سى وبنف�ص �إن�سائي جمايل تقربها  مفعم بالأ

دب �لوجد�ين �ÿال�̀`````ص. وين�سحب  م̀`````ن �لأ

�حلكم ذ�ت¬ على �سري بع�ص �ملبدعني �لòين 

أو �لقربى �أو  تربطه̀`````م ب¬ �سل̀`````ة �ل�سد�ق̀`````ة �

�لõمالة، فقد طغت م�ساعر√ �لò�تية نحوهم 

عن �إثب̀`````ات �أ�سالتهم وحد�ثتهم بالرجو´ �إىل 

�أعماله̀`````م و–ليله̀`````ا، من ذل∂ عل̀`````ى �سبيل 

�ملث̀`````ال ما كتب¬ عن زوê �بن̀`````ة عمت¬ �لدكتور 

عبد �لك̀`````رË �ليايف، و⁄ يلتف̀`````ت يف در��ست¬ 

ع̀`````ن �لكاتب �سهيل �إدري�̀`````ص �إل �إىل دور√ يف 

دبية �لنا�سÄة، من دون  �حت�سان �ملو�ه̀`````ب �لأ

بد�عي̀`````ة، وح�رش �إبد�´  �أن يحل̀`````ل �أعمال¬ �لإ

»�سلمى �حلفار �لكõبري« بجمعها و–قيقها 

ر�سائ̀`````ل مي زيادة وج̀`````È�ن خليل جÈ�ن يف 

كتابها »�ل�سعلة �لõرقاء«. ومرq بتجربة �ل�ساعر 

من�س̀`````ور �لرحب̀`````اين �ل�سعرية م̀`````رور�ً عابر�ً 

يف خ�س̀`````م حديث¬ �ملف�سل ع̀`````ن �مل�رشحيات 

�لرحباني̀`````ة �لغنائية ذ�ت �لطاب̀`````™ �لوطني. 
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و–دç مف�س̀`````اًل عن دور �لر�ئ̀`````د »�أنطون 

مقد�س̀`````ي« �لثقايف وتفاني¬ يف خدمة �لثقافة 

�لعربي̀`````ة و–ديثها، و⁄ يتوق̀`````ف كثري�ً عند 

 õأ�سلوب¬ �ملتمي بد�عية، و� Œربت¬ �لكتابية �لإ

أ�ساليب �لتعبري  يف �لكتابة، كتطبيق لتطوير �

أب̀`````رز ما ت�سمن¬  يف �لن̀`````Ì �لعربي. على �أن �

�لكتاب م̀`````ن �Bفا¥ حديثة، يب̀`````دو فيما كتب¬ 

دب  �لباح̀`````å �ملوؤلف عن تقنيات �لثقافة و�لأ

�حلديå �لتي تدخ̀`````ل يف ‹ال �خت�سا�س¬،  

وŒربت¬ �لفنية، فق̀`````د تطور مفهوم �لثقافة 

 ´�Îب̀`````د�´ بعد �خ وتطورت مع̀`````¬ و�سائل �لإ

بد�´  و�سائ̀`````ل �لثقافة �لع�رشي̀`````ة، و⁄ يعد �لإ

دبي و�لفني مقت�رش�ً على �لكلمة، و�أفرزت  �لأ

ه̀`````ò√ �لو�سائ̀`````ل �حلديثة من مòي̀`````ا´ وتلفاز 

و�سينما مهنيني متخ�س�سني منهم �ملخرجون 

و�مل�س̀`````ورون وكتqاب �مل�سل�س̀`````الت و�ملمثلون. 

 √òة يف هõو�سهد �لوطن �لعربي رياد�ت متمي

م �لدكتور ريا�ص ع�سمت كثري�ً  sملجالت، قد�

من �أعالمها �ملتميõين، ومنهم »�سعد �أرد�ص« 

خر�ê �مل�رشحي زمن  �مل�رشي �أحد موؤ�س�سي �لإ

ل يف �أعمال¬ �ملتميõة يف ‹ال  qلوحدة، وف�س�

ألفريد  خر�ê، و�أوفى �لكات̀`````ب �مل�رشحي »� �لإ

فرê« حق̀`````¬ يف ريادة �لكتاب̀`````ة للم�رشح بعد 

توفيق �حلكيم وباكث̀`````ري، حيå تعود Œارب¬ 

�مل�رشحية و‹ار�ت¬ �حلكيم باملثاقفة �لغربية 

حتى يف ��ستلهام¬ �ل̀`````ç�Î و�لتاريï �لعربي 

�سالم̀`````ي، ودر��ست̀`````¬ للتج̀`````ارب �مل�رشحية  �لإ

وو�قعها يف �لوطن �لعرب̀`````ي. كòل∂ در��ست¬ 

لتجرب̀`````ة �لدكت̀`````ور رفيق �ل�سب̀`````ان، موؤ�س�ص 

�مل�رشح �ل�سوري �حلدي̀`````å، وجهد√ يف و�س™ 

ناXم منهجي مل�رشح جاد يف �سورية ل¬ �رشوط¬ 

وقو�ع̀`````د√ بعد �أن كان �لتمثيل هو�ية فطرية 

ب̀`````ال ناXم، وق̀`````د �أخرê �ل�سب̀`````ان عدد�ً من 

�مل�رشحي̀`````ات �لعاملية، و�ت�سم �إخر�ج¬ بالتنو´ 

و�لنه̀`````ل من flتلف �لŒاه̀`````ات �مل�رشحية، 

�ص  qعمال �لكال�سيكية �لعاملية، وتعر وخا�سة �لأ

�لدكتور �ل�سبان مل�سايق̀`````ات �أملتها �لعقلية 

�لبريوقر�طي̀`````ة و�لد�سائ�̀`````ص �ل�سخ�سية، فلم 

ييÄ�̀`````ص بل غ̀`````ادر �سورية �إىل م�̀`````رش، وحاول 

�لنغما�̀`````ص يف �ل�سيناري̀`````و �ل�سينمائي بعيد�ً 

عن �لروح �لتجارية، لكن¬ ما لبå �أن �نخرط 

يف �لكتابة لل�سينما و�لتلفõيون �سمن معايري 

فال�ص  �لروح �لتجارية. ولول هò� لو�جه¬ �لإ

مادي̀`````اً، و�إن كان �لكا�س̀`````ب معنوياً. ويعر�ص 

 åلدكتور ع�سمت جو�نب من –دي� åلباح�

أن¬ ي�سنqف  خ̀`````ر�ê �مل�رشحي، م™ � �ل�سبان لالإ

لدى د�ر�سي¬ كمخرê كال�سيكي تقليدي.

❁				❁				❁

⁄ يلتõم �لدكت̀`````ور ريا�ص ع�سمت منهجاً 

حم̀`````دد�ً يف در��سات̀`````¬ �لنقدي̀`````ة و�لتحليلية 

عم̀`````ال �ملبدعني �لòي̀`````ن �ختارهم. بل كان  لأ

ي�ستفيد من flتلف �ملناهè �لنقدية �ملعا�رشة 
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دب  �ل�سائدة، منها �ملنهè �لثقايف يف در��سة �لأ

و�لفن، و�ملنهè �جلمايل و�لبنيوي، و�لل�ساين 

�للغوي، و�لنف�س̀`````ي و�لجتماعي، ويوؤلف بني 

ه̀`````ò√ �ملناهè يف �إطار منه̀`````è تكاملي يجم™ 

أبرز ما Áي̀`````õ كتاب¬ قدرت¬  بينها. عل̀`````ى �أن �

عل̀`````ى تكثيف روؤيت̀`````¬ �لنقدي̀`````ة و�لكفاية يف 

عر�سها مبا يالئم هد± �لكتاب، وبقدر من 

�لو�سوح و�ل�سفافية و�لت�سويق.

رمب̀`````ا ي�ستغ̀`````رب بع�̀`````ص �لق̀`````ر�ء �إغفال 

�لباح̀`````å ترجم̀`````ة �أعالم م̀`````ن �ملبدعني كان 

يجدر �إدر�جهم يف �لكتاب، ويبدو �أن �ملوؤلف 

�لتõم خط̀`````ة و��سحة يف �لختي̀`````ار، فهو ل 

ع̀`````الم �لòين �أتيحت ل¬ فر�سة  يÎجم �إل لالأ

Bثارهم وتعرفهم عن كثب. فغياب بع�ص  در��سة �

�ل̀`````رو�د يف �لكتاب ل يعني �إنكار ريادتهم يف 

�سالة، ورمبا  بد�´ يف م�ستوى �حلد�ثة و�لأ �لإ

يت̀`````اح ل¬ يف �مل�ستقبل –وه̀`````و ما يرجو√- �أن 

يجد فر�سة ملتابعة جهد√ يف �لكتابة عنهم..

¥µ
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ول يف �سورية، فهو  ذ�عي �لأ مري يحيى �ل�سهابي بحق �لر�ئ̀`````د �لإ يعت̀`````È �لأ

ذ�ع̀`````ي تقاليد√ �لتي ما  موؤ�س�̀`````ص �إذ�عة دم�سق. وهو �ل̀`````òي �أعطى �لعمل �لإ

ن. وعلى يدي¬ تتلمòت �أجيال من  Bعليه̀`````ا حتى �ل ßل �إذ�عة دم�سق –اف�õ`````̀ت

ول  ذ�عي �لأ �ملòيع̀`````ني. وما يõ�ل بع�سهم Áار�ص عمل¬ حتى �ليوم، مقتدياً بالإ

�لòي �أفنى حيات̀`````¬ يف خدمة عمل¬. و��ستمر �سديقاً حميماً للميكرفون حتى 

خرية يف حيات¬. وقد ربطتني ب¬ �سد�قة وطيدة، فكنت �أقوم بõيارت¬  يام �لأ �لأ

.»≤«°Sƒe åMÉH

.…ójôc AÉah áfÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 ..»HÉ¡°ûdG ≈«ëj Òe C’G
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يف منõل¬ بحي عرنو�ص ب�سكل دوري. وخالل 

أ�ستم™ ب�سغف �إىل ذكريات¬  زيار�تي تل∂ كنت �

ذ�عي. وكنت بعد كل زيارة �أدون  يف �لعمل �لإ

تل̀`````∂ �لòكريات، ملا فيها م̀`````ن متعة وفائدة. 

وفيما يلي بع�ص من تل∂ �لòكريات.

مري يحيى �ل�سهابي حيات¬ �لعملية  أ �لأ بد�

يف مطل̀`````™ �لثالثين̀`````ات معلم̀`````اً يف �ملرحل̀`````ة 

�لبتد�ئي̀`````ة يف �إحدى قرى ريف دم�سق. كما 

ثار  Bعمل مل̀`````دة �سنتني يف مكتب̀`````ة مديرية �ل

للم�سطلحات  و�ملتاحف. وو�س™ لها معجماً 

ثرية باللغتني �لعربي̀`````ة و�لفرن�سية، وطب™  �لأ

هò� �ملعج̀`````م عام 1967باإ�رش�± ‹م™ �للغة 

�لعربية. 

ن  ذ�ع̀`````ي، لأ و⁄ يك̀`````ن يفكر بالعم̀`````ل �لإ

أ�س̀`````اًل. ويف عام  ذ�ع̀`````ة ⁄ تك̀`````ن موجودة � �لإ

أقي̀`````م معر�ص للمنتج̀`````ات �ل�سورية يف  �1936

وىل (ثانوي̀`````ة جودت  مدر�س̀`````ة �لتجهي̀`````õ �لأ

أثن̀`````اء زيارة ل¬ للمعر�ص  �لها�سمي حالياً). و�

�س̀`````اد± �سديق¬ ن�ساأت �لتغلب̀`````ي �لòي كان 

ي�̀`````رش± على �إذ�عة �سلكية �سغرية موؤلفة من 

ميكرف̀`````ون وعدة مكÈ�ت لل�سوت موزعة يف 

�أنحاء �ملعر�ص. ودعا√ �لتغلبي لتجريب �سوت¬ 

ذ�عة، فجل�ص ي�سارك̀`````¬ �لتعليق. وكانا  يف �لإ

ذ�عة ب�رشح حمتويات �ملعر�ص  يقومان عÈ �لإ

وتق̀`````دË �لدعايات للب�سائ™ �ملعرو�سة. ومن 

�لدعايات �لتي كانا يقدمانها (كرË �لعر�ي�ص 

ينق̀`````ي �لوج̀`````¬) و(جر�ب̀`````ات �لعرو�̀`````ص هي 

ح�سن). �لأ

ويف ع̀`````ام 1941 �فتتح̀`````ت �ل�سلط̀`````ات 

�لفرن�سية �أول �إذ�عة ل�سلكية يف دم�سق. وكان 

مقرها عبارة عن �سقة موؤلفة من غرفتني يف 

مري  �ساحة �لنجم̀`````ة. وذ�ت يوم بينما كان �لأ

يحيى �ل�سهابي يتم�سى يف طريق �ل�ساحلية 

قرب �لÈملان، �س̀`````اد± ن�ساأت �لتغلبي �لòي 

 Ëذ�ع̀`````ة وتقد طلب من̀`````¬ �لòه̀`````اب �إىل �لإ

ن عند√ �سيو±  خبار بدلً من̀`````¬، لأ ن�̀`````رشة �لأ

م يحي̀`````ى �ل�سهابي  qل. وبالفع̀`````ل قدõ`````̀يف �ملن

خبار باللغ̀`````ة �لفرن�سي̀`````ة، ثم قدم  ن�̀`````رشة �لأ

ترجمة فورية للن�رشة باللغة �لعربية. وبعدما 

خب̀`````ار وخروج¬  �نتهى من تق̀`````دË ن�رشة �لأ

من �ل�ستديو، �عÎ�س̀`````¬ �ل�سابط �لفرن�سي 

ذ�ع̀`````ة و�ساأل¬ كيف دخل �إىل  �مل�سوؤول عن �لإ

مر، فعر�ص علي¬ �لعمل  ذ�عة، فاأخÈ√ بالأ �لإ

ذ�عة. وهكò� كان.  يف �لإ

ذ�عة  ��ستمر عم̀`````ل يحيى �ل�سهابي يف �لإ

ذ�عة  حتى عام 1945. ورغم عمل¬ يف تل∂ �لإ

�لتابع̀`````ة لل�سلطات �لفرن�سية، ⁄ ين�ص وطنيت¬ 

للح¶ة و�حدة. وŒلت وطنيت¬ عندما قامت 

�لق̀`````و�ت �لفرن�سية بالعت̀`````د�ء على �ملجل�ص 

�لنيابي وق�س̀`````ف مدينة دم�س̀`````ق يف �لتا�س™ 

أيار عام 1945، قام هو ون�ساأت  و�لع�رشين من �

ذ�عة و–طيم �أجهõتها  �لتغلب̀`````ي بتخريب �لإ
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وهرب̀`````ا، فحكمت عليهم̀`````ا �ل�سلطات 

ع̀`````د�م غيابياً. وهرب  �لفرن�سي̀`````ة بالإ

ن�س̀`````اأت �لتغلب̀`````ي �إىل حم�̀`````ص، بينما 

�ختباأ يحيى �ل�سهابي يف منõل¬. وكان 

ذ�عة جندي �سنغايل م�سلم.  يحر�ص �لإ

وذ�ت ي̀`````وم �ساه̀`````د√ يحي̀`````ى �ل�سهابي 

حõيناً. ف�ساأل¬ عن �سبب حõن¬، فقال 

ل¬ �إن¬ قلق على زوجت¬ و�أولد√ �لòين 

⁄ ي�ساهده̀`````م منò �سنو�ت. وطلب من 

�ل�سهاب̀`````ي ن�سخ̀`````ة من كت̀`````اب (�أدعية 

أ،  أ في¬ علq نف�س¬ تهد� �ÿ̀`````ري�ت) ليقر�

أر�سل �سمن  فاأح�رش√ ل¬. هò� �جلندي �

أو  ح�سار يحيى �ل�سهابي حياً � دورية لإ

أ�سهر هò� �جلندي  ميتاً. وعند مدخل �ملنõل �

خر يف  Bل�سنغ̀`````ايل �سالح¬ على �لعن�̀`````رش �ل�

 Ìلدوري̀`````ة، وقال ل¬ (�سنعود ونقول �إننا ⁄ نع�

 �òعلي̀`````¬، و�إذ� تفوهت بكلمة �ساأقتل∂). وهك

كتبت ليحيى �ل�سهابي �لنجاة. 

يف ع̀`````ام q”1947 تاأ�سي�ص �إذ�عة جديدة 

مري  ذ�عة �ل�سورية). فكان �لأ حملت ��سم (�لإ

يحيى �ل�سهابي �أحد موؤ�س�سيها. ويف �سبيحة 

ي̀`````وم �ل�ساب̀`````™ ع�رش م̀`````ن ني�س̀`````ان، مبنا�سبة 

ول للج̀`````الء، كان �أول  �لحتف̀`````ال بالعي̀`````د �لأ

�ملتحدث̀`````ني فيها. فهو �ل̀`````òي �فتتí �إر�سالها 

أيها �ل�سع̀`````ب �لكرË، يا  بعبارة ق̀`````ال فيها (�

�سعب �لبطول̀`````ة و�لت�سحية، ه̀`````ò√ �إذ�عتكم 

�إذ�عة �جلمهورية �ل�سورية من دم�سق، �إذ�عة 

�لقومي̀`````ة �لعربية، �إذ�ع̀`````ة كل �لعرب، تنقل 

ذ�عة �ل�سورية  �إلي∂ �سوت∂ يف �أعي̀`````اد∑. �لإ

من دم�سق تتحدç �إلي∂). وبعد هò√ �لعبارة 

قدم رئي�ص �جلمهورية �سكري �لقوتلي �لòي 

ألق̀`````ى كلمة به̀`````ò√ �ملنا�سب̀`````ة. ويومها كانت  �

ذ�عة د�ئرة من دو�ئر �لÈيد و�لÈ¥. وكان  �لإ

مقره̀`````ا يف �سقة �سكنية يف �أول �سار´ بغد�د. 

ذ�عة،  و��ستمر بعد ذل∂ �أحد �مل�سوؤولني يف �لإ

ذ�عي مòيعاً  �إ�ساف̀`````ة �إىل ‡ار�ست¬ �لعمل �لإ

.èم�Èرجاً ومعد�ً للflو

مري يحيى �ل�سهابي  يف عام 1952 ندب �لأ

للعمل يف �إذ�عة �لأ· �ملتحدة يف نيويور∑. 

وهن̀`````ا∑ فوجÅ باأن عمل̀`````¬ ل يتعدى �إعد�د 
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وتقدË ن�̀`````رشة �إخبارية مدته̀`````ا رب™ �ساعة. 

وكان يف دم�س̀`````ق مدي̀`````ر�ً للÈ�مè يعمل على 

�متد�د ثماين ع�رشة �ساعة، فقدم ��ستقالت¬. 

ذ�ع̀`````ات �لأ· �ملتحدة  لكن �ملدير �لع̀`````ام لإ

��ستقبل¬، وبعد �أن ��ستم̀`````™ �إىل وجهة ن¶ر√، 

طل̀`````ب من¬ �أن ي�س™ برنا‹̀`````اً باللغة �لعربية 

مري �ل�سهابي  مل̀`````دة �ساعتني يومياً. وع̀`````اد �لأ

ذ�عة �لòي كان يف �لدور �ل�ساب™  �إىل مقر �لإ

ر�̀`````ص يف مبنى �لأ· �ملتحدة. وبعد  –ت �لأ

قلي̀`````ل حلق ب¬ مدير �إذ�ع̀`````ات �لأ· �ملتحدة 

أخ̀`````ò ير�قب¬ وهو يعمل مل̀`````دة ع�رش دقائق.  و�

وبعد تل∂ �لتجربة �أ�سدر �ملدير تعليمات¬ باأن 

يحيى �ل�سهابي ي�ستطي™ مقابلت¬ متى ي�ساء.

 èيف �إذ�ع̀`````ة �لأ· �ملتح̀`````دة ق̀`````دم بر�م

منوعة وفق̀`````ر�ت “ثيلي̀`````ة مب�ساركة فتاتني 

�سوريت̀`````ني من �Bل �لقوتل̀`````ي كانتا تدر�سان يف 

نيويور∑ وم�سارك̀`````ة �سابني فل�سطينيني، كان 

 íأحدهما يدر�ص �لدكتور�√، وفيما بعد �أ�سب�

أمين̀`````اً عاماً للجامعة �لعربية. ومن �لفقر�ت  �

 Èم̀`````ري �ل�سهابي ع �لهام̀`````ة �لتي قدمه̀`````ا �لأ

�إذ�عة �لأ· �ملتحدة مقابلة م™ وزير �ل�سحة 

أثناء زيارت¬ لنيويور∑.  �ل�سوري �

وبعد فÎة طلب من¬ �لع̀`````ودة �إىل دم�سق 

لت�سل̀`````م �إد�رة �إذ�عتها، فق̀`````دم ��ستقالت¬ من 

ذ�عات  �إذ�عة �لأ· �ملتحدة، لك̀`````ن مدير �لإ

م̀`````ري �ل�سهابي  قنا´ �لأ هنا∑ بòل جه̀`````د√ لإ

أ�̀`````رش �ل�سهابي على �لعودة �إىل  بالبقاء. وملا �

دم�س̀`````ق، عر�̀`````ص علي¬ �ملدي̀`````ر �لòهاب دون 

��ستقال̀`````ة، وباإمكان¬ �لعودة �إىل نيويور∑ متى 

ي�ساء. وبعد عودت¬ �إىل دم�سق طلب من¬ تويل 

ذ�ع̀`````ة، لكن¬ رف�ص،  مه̀`````ام �ملدير �لع̀`````ام لالإ

ذ�عي �لòي  ن ذل̀`````∂ �سي�سغل¬ عن �لعمل �لإ لأ

يع�سق¬، وتوىل عو�ساً ع̀`````ن ذل∂ مهام مدير 

�لÈ�مè يف �إذ�عة دم�سق. لكن يف كل مرة يتم 

مري  ذ�عة ويف�سل، كان �لأ فيها تعيني مدير لالإ

�ل�سهاب̀`````ي يعني مدي̀`````ر�ً بالوكال̀`````ة ريثما يتم 

تعيني مدير جديد. وهكò� توىل مهام مدير 

�سالء. ذ�عة بالوكالة �أكÌ من �ملدر�ء �لأ �لإ

مري يحيى  ذ�عي رعى �لأ خالل عمل̀`````¬ �لإ

 Èل�سهابي �لكثري م̀`````ن �لفنانني، وقدمهم ع�

ذ�عة. ومن �لفنان̀`````ني �لòين رعاهم  أث̀`````ري �لإ �

 √Èعندما قدم من حماة. و�خت ê�جنيب �ل�رش

 íباأن �أعطا√ ق�سي̀`````دة ليلحنها ويغنيها، فنج

�ل�̀`````رش�ê يف ذل∂. وعندما تق̀`````دم فهد بالن 

 √Èمطرب̀`````اً، وكان يخت íذ�ع̀`````ة لي�سب �إىل �لإ

�ملو�سيقي يحيى �ل�سع̀`````ودي. وعندما �سمع¬ 

�ل�سهاب̀`````ي �أعجب ب�سوت̀`````¬، وعين¬ مردد�ً يف 

�لكور�ص بر�تب مÄتي لرية �سورية. ومن �لكور�ص 

�نطل̀`````ق فهد بالن مطرباً كبري�ً. و�أي�ساً رعى 

�ملطرب مع̀`````ن دند�سي وكرو�ن وفايõة �أحمد 

قبل �نتقالها �إىل �لقاهرة. وهو �لòي �ساعدها 

يف �لòهاب �إىل �لقاهرة عندما ر�سحها �أمام 
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ح�سن �ل�سجاعي �مل�رش± �ملو�سيقي يف �إذ�عة 

�لقاه̀`````رة. وعندم̀`````ا رف�س̀`````ت �لقاهرة عبد 

�حللي̀`````م حافß يف �أغنيت̀`````¬ (�سافيني مرة)، 

غنية ل�سالí �إذ�عة  مري من¬ هò√ �لأ ��سÎى �لأ

غنية  ذ�عة تك̀`````رر بå �لأ دم�س̀`````ق، و�أخòت �لإ

يومي̀`````اً، فكان يحيى �ل�سهاب̀`````ي ور�ء �نطال¥ 

.ßعبد �حلليم حاف

م̀`````ري يحيى �ل�سهابي ه̀`````و �لòي �أتى  و�لأ

بالرحابن̀`````ة وف̀`````ريوز �إىل دم�س̀`````ق يف مطل̀`````™ 

�ÿم�سينات من �لقرن �ملا�سي. وحدç ذل∂ 

خالل �إح̀`````دى زيار�ت¬ �إىل بريوت. فمرة كان 

يتناول �لطعام يف مطع̀`````م �لعجمي ببريوت. 

ذ�عة  و�س̀`````اد± �أن كان مòيا´ �ملطعم على �لإ

�للبنانية. فقدم �ملòي™ مطربة ��سمها (فريوز) 

�لتي غنت ب�سكل جميل نال �إعجاب¬. فتوج¬ 

ذ�ع̀`````ة �للبنانية، و�س̀`````األ حليم  ف̀`````ور�ً �إىل �لإ

�لروم̀`````ي رئي�ص �لد�ئ̀`````رة �ملو�سيقية عن تل∂ 

�ملطربة، فا�ستدعاها �لرومي، وكانت ترتدي 

لبا�ص �ملدر�سة. ودخل معها عا�سي �لرحباين 

متاأبط̀`````اً كمان¬ ومن�سور يرتدي بòة �ل�رشطة 

مري �ل�سهابي  ويحمل بي̀`````د√ بõق¬. وعر�ص �لأ

عليهم �لعمل يف �إذ�عة دم�سق، فو�فقو� فور�ً، 

ذ�عات  ن �إذ�عة دم�س̀`````ق كانت من �أقوى �لإ
لأ

�لعربية، وت�ساعدهم على �لو�سول �إىل مع¶م 

مري �ل�سهابي معهم  قطار �لعربية. و�تفق �لأ �لأ

عل̀`````ى �أن يح�رشو� �إىل دم�س̀`````ق كل يوم �أحد. 

وفتحت �إذ�عة دم�سق لهم ��ستديو �ملو�سيقى 

و�لتمثيلية.  �لغنائي̀`````ة  �أعماله̀`````م  لي�سجل̀`````و� 

وبòل∂ �متلكت �إذ�عة دم�سق �أكÌ ت�سجيالت 

�لرحابنة من �أغنيات و��سكت�سات.

يام دخلت فريوز على �ل�سهابي  ويف �أحد �لأ

تبكي. وعندما �ساألها عن �ل�سبب، �أجابت �أن 

عا�سي طرده̀`````ا و��ستبدلها مبطربة �أخرى. 

فا�ستدع̀`````ى �ل�سهاب̀`````ي عا�س̀`````ي، وطلب من¬ 

بق̀`````اء على فريوز ك�رشط ل�ستمر�ر عملهم  �لإ

بقائها.  يف �إذ�ع̀`````ة دم�سق، فا�سطر عا�سي لإ

مري �ل�سهابي من  وبع̀`````د فÎة تõوجا، وكان �لأ

أو�ئل �ملدعوين. �

ومرة ثانية دخلت ف̀`````ريوز على �ل�سهابي 

تبكي. وعندما �ساألها عن �ل�سبب، �أجابت �أن 

�سفيق �سبيب رئي�ص د�ئرة �ملو�سيقى طردها. 

وعندما ��ستف�رش �ل�سهابي عن �ل�سبب، �أجاب¬ 

�سفيق �سبي̀`````ب (هل يعجب∂ �أن تلفß بار�دى 

عو�س̀`````اً عن ب̀`````ردى؟). فا�ستدعاها �ل�سهابي 

ودربها على �لنطق �ل�سليم وflارê �حلرو±. 

غنية ب�سكل ر�ئ™. وكان �سفيق  ثم �سجل̀`````ت �لأ

�سبيب �أكÌ �ملعجبني باأد�ئها. 

أي�ساً �أحد  م̀`````ري يحيى �ل�سهابي ه̀`````و � و�لأ

موؤ�س�سي �لتلفõيون �لعربي �ل�سوري. وهو �أول 

ذ�عة و�لتلفõيون  مدير عام للهيÄة �لعامة لالإ

عند تاأ�سي�سها ع̀`````ام 1960. وكان هو وفوؤ�د 

�ل�ساي̀`````ب ع�سوين يف ‹ل�ص �إد�رة �لتلفõيون 
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�لعربي يف �لقاه̀`````رة. ورغم ذل∂ Xل �لعمل 

كÌ �هتماماً عن̀`````د√. و⁄ يكن ل¬  ذ�ع̀`````ي �لأ �لإ

Xهور تلفõيوين �إل ملر�ت قليلة. منها �لكلمة 

ألقاها ع̀`````È �ل�سا�سة �ل�سغرية  �ملوؤث̀`````رة �لتي �

م�س̀`````اء �لثالå و�لع�رشين من “وز 1961 من 

ر�سي يف مبنى �لتلفõيون معلناً  �ل�ستدي̀`````و �لأ

فيها �نتقال �لبå �لتلفõيوين لتلفõيون دم�سق 

Bنò�∑) من  (��سم �لتلفõيون �لعربي �ل�سوري �

قم̀`````ة جبل قا�سي̀`````ون �إىل �ملبن̀`````ى �حلايل يف 

مويني.  �ساحة �لأ

مري يحي̀`````ى �ل�سهاب̀`````ي عÈ �أثري  ق̀`````دم �لأ

�إذ�ع̀`````ة دم�س̀`````ق �لكثري من �لÈ�م̀`````è �ملنوعة 

دبية. كان �أهمها برنامè (يف  و�لثقافي̀`````ة و�لأ

دوحة �ل�سعر) �لòي كان يقدم خالل¬ ب�سوت¬ 

�جلميل قر�ء�ت �سعرية لكبار �ل�سعر�ء �لعرب 

 èنامÈل� �òتل̀`````ف �لع�سور. و��ستمر هfl من

منò ع̀`````ام 1948. وحتى توقف̀`````¬ عن �لعمل 

ب�سبب مر�س̀`````¬ لنحو ن�سف قرن من �لõمن. 

كما كان flرجاً �إذ�عياً متميõ�ً. �أخرê �لكثري 

ذ�عي̀`````ة منها “ثيلية (يف  م̀`````ن �لتمثيليات �لإ

�لطريق �إىل دير يا�سني). فهو �أول من �بتد´ 

أث̀`````ري �إذ�عة دم�سق.  � Èذ�عية ع �لتمثيلي̀`````ة �لإ

خ̀`````رى �لدر�ما  ذ�عات �لأ وعنها عرف̀`````ت �لإ

ذ�عية. �لإ

م̀`````ري يحيى �ل�سهابي من  وبعد تقاعد �لأ

عالمي.  �لعمل �لوXيفي، ��ستمر يف ن�ساط¬ �لإ

و�إ�ساف̀`````ة �إىل برنا‹̀`````¬ �ملتمي̀`````õ (يف دوحة 

�ل�سع̀`````ر)؟ كان يلقي �لكث̀`````ري من �ملحا�رش�ت 

ذ�عي  يف كلي̀`````ة �ل�سحافة ومركõ �لتدريب �لإ

عالمي.  ع̀`````د�د �لإ و�لتلفõي̀`````وين ومعه̀`````د �لإ

عالميني  وي�رش± عل̀`````ى تاأهيل وتدري̀`````ب �لإ

ذ�عة و�لتلفõيون. �ملقبولني حديثاً يف �لإ

ذ�عي، عمل يحيى  وبعيد�ً ع̀`````ن �لعمل �لإ

�ل�سهابي يف �ل�سحافة حمرر�ً يف �سحيفتني 

ك̀`````Ì من ع�̀`````رش �سنو�ت. ون�̀`````رش �لكثري من  لأ

�ملق̀`````الت يف ‹ل̀`````ة ع�س̀`````ا �جلن̀`````ة بتوقي™ 

(�بلي�ص)، وكان ي�سدرها ن�ساأت �لتغلبي. كما 

ن�رش �لعديد م̀`````ن �ملقالت يف ‹الت عربية 

مثل �لر�سالة و�لرو�ية. 

كان يحي̀`````ى �ل�سهاب̀`````ي يتمت̀`````™ بثقاف̀`````ة 

و��سعة، وهò� �ساع̀`````د√ على �إلقاء �لكثري من 

�ملحا�̀`````رش�ت �لتي تن̀`````اول فيه̀`````ا �لكثري من 

دبية و�لثقافية. كما  عالمية و�لأ �لق�سايا �لإ

�س̀`````ار∑ يف �لكث̀`````ري من �لن̀`````دو�ت يف �ملنحى 

نف�س¬.

أي�ساً �ساعر مبد´. �أ�سدر ‹موعتني  وهو �

�سعريت̀`````ني (�ل�سهابي̀`````ات) و(�ل�̀`````رش�ب). كما 

و�س™ كتاب بعنو�ن (مòكر�ت معلم يف قرية)، 

ت�سمن ذكريات¬ عندم̀`````ا كان معلماً يف قرية 

جوبر بغوطة دم�سق. بعد تقاعد√ من �لعمل 

مري يحيى �ل�سهابي على  �لوXيفي، عكف �لأ

كتاب̀`````ة مòكر�ت¬، وه̀`````ي بالتاأكي̀`````د مòكر�ت 
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عالمي خا�سة،  غنية ومهمة عن �لعم̀`````ل �لإ

وعن �حلي̀`````اة �ل�سيا�سية و�لثقافية يف �سورية 

عامة. فقد كان على عالقة وطيدة م™ كبار 

دب،  رجالت �لدولة يف �ل�سيا�سة و�لفكر و�لأ

وه̀`````و بòل∂ �ساهد ع�رش. لكن¬ بعد �أن كتبها 

مõقه̀`````ا، خ�سية من¬ �أن ت̀`````وؤذي بع�ص �لنا�ص 

ملا فيه̀`````ا من �رش�حة ومعلوم̀`````ات ت�سيء �إىل 

�سمعتهم. فقد كان باأخالق¬ �لرفيعة ل يحب 

خرين، ول �أن ي�سيء �إليهم.  Bأن يوؤذي �ل�

و–̀`````ول �لعدي̀`````د م̀`````ن ق�سائ̀`````د يحيى 

�ل�سهابي �إىل �أغني̀`````ات حلنها كبار �مللحنني، 

و�سدى بها كبار �ملطربني. ومن تل∂ �لق�سائد 

ق�سيدتا (�سم̀`````ر�ء) و(هل تòكري̀`````ن) �للتان 

 Èع ê�حلنهم̀`````ا وغناهما �لفنان جنيب �ل�رش

Bذ�ر 1945. و�لفنان  وىل يف � �إذ�عة دم�سق �لأ

م�سطفى هالل حلن وغنى من �سعر �ل�سهابي 

ق�سي̀`````دة (ه̀`````ات �لع̀`````ود). وغن̀`````ت �ملطربة 

�للبناني̀`````ة لور دكا�̀`````ص ل¬ ق�سي̀`````دة (يا قلب 

ويح̀`````∂) �لتي حلنها له̀`````ا �ملو�سيقي �للبناين 

نقول �ملني، وقدمتها دكا�ص يف م�رشحية (يد 

�هلل) �لت̀`````ي �ساركت بالتمثي̀`````ل فيها، وقدمها 

مبري  �–̀`````اد �لفنانني على م�̀`````رشح �سينما �لأ

بدم�سق يف ت�رشين �أول عام 1944.

كان يحيى �ل�سهابي �أمري�ً بكل ما –مل¬ 

ه̀`````ò√ �لكلمة من معن̀`````ى. كان يتمت™ باأخال¥ 

ذ�عي  �سامية، وبوطنية عميقة. �أحب عمل¬ �لإ

حت̀`````ى �لع�سق فتفانى في̀`````¬. ��ستطا´ بجهد√ 

و�إخال�س̀`````¬ وخÈت¬ �أن يجع̀`````ل �إذ�عة دم�سق 

ناف̀`````òة �سورية �إىل �لعا⁄. وحق̀`````ق لها مكانة 

ذ�ع̀`````ات �لعربية. وو�س™ لها  مرموقة بني �لإ

ذ�عي ل تõ�ل ت�سري  تقاليد�ً ر�قية يف �لعمل �لإ

عليها حتى �ليوم. وكان يحر�ص على �ختيار 

�سخا�ص �أ�سحاب �لكفاء�ت �ملتميõة للعمل  �لأ

فيها. فهو �لòي �ختار �لدكتور �سباح قباين 

وفوؤ�د �سحادة وخل̀`````دون �ملالí وعبد �لهادي 

�لبكار وعبلة �ÿوري و�سامي جانو وغريهم 

م̀`````ن �ملòيع̀`````ني �لòين �أ�سبحو� م̀`````ن عمالقة 

ذ�عي و�لتلفõيوين يف �سورية. �لعمل �لإ

مري يحيى �ل�سهابي يف عطاء�ت¬  ��ستمر �لأ

عالمي̀`````ة و�لثقافية  يف flتل̀`````ف �جلو�نب �لإ

حتى �إىل ما قبل رحيل̀`````¬ باأ�سهر قليلة، حني 

�أقعد√ �ملر�ص عن �لعم̀`````ل و�لن�ساط. لريحل 

ي̀`````وم �ل�سبت �لثاين م̀`````ن �Bب 2003 عن عمر 

يõي̀`````د عن �ل̀``````85 �سنة �أم�س̀`````ى مع¶مها يف 

عالمي. خدمة �لعمل �لإ

¥µ
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أن¬ كلما كانت �مل̀`````ر�أة يف حالة ر�حة وت̀`````و�زن نف�سي  ن � Bم̀`````ن �ملع̀`````رو± �ل

أثناء �حلمل، وكانت  وج�س̀`````دي قبل �حلمل وكانت �لعالقات �لõوجية قوية يف �

�لõوج̀`````ة قادرة على �لت�سال م™ عو�طفه̀`````ا وم�ساعرها، وقادرة على �لتعبري 

عنهم̀`````ا بو�سوح، كانت قادرة على �لرج̀`````و´ �إىل �مل�ستوى �لعاطفي نف�س¬ عند 

وليدها. �أي مبعنى �Bخر �حلامل �ل�سعيدة تنجب طفاًل �سعيد�ً، وبالعك�ص فاإذ� 

أو كان عندها  ⁄ تك̀`````ن �مل̀`````ر�أة يف حالة تو�زن و��ستق̀`````ر�ر نف�سي قبل �حلم̀`````ل �

.ájQƒ°S áªLÎeh áãMÉH
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�سعف يف معرف̀`````ة م�ساعرها وحقيقتها قبل 

�حلم̀`````ل، ف�س̀`````و± “ان™، عل̀`````ى �لغالب، يف 

�لرجو´ و�لرتد�د �إىل �مل�ستوى �لعاطفي عند 

وليده̀`````ا، و�سو± تخا± م̀`````ن فقد �ل�سيطرة 

عل̀`````ى عو�طفه̀`````ا، ومن ثم �س̀`````و± تكون هي 

ووليدها عند �لولدة يف م�ستويني عاطفيني 

flتلفني ج̀`````د�ً، �أي �إن �حلامل �لقلقة تنجب 

طفاًل غري �سعيد.

 �لن¶رية �لنف�سي̀`````ة �لتحليلية عن 
u

È`````̀عoوت

م، و�أن  مر ب̀`````اأن �جلنني ه̀`````و يف �لأ ه̀`````ò� �لأ

م هي يف �لوقت نف�س¬ يف وليدها،  عاطفة �لأ

ف̀`````اإذ� �سمí له̀`````ò� �لندماê و�ل–̀`````اد باأن 

ي�ستم̀`````ر و�سج™ عل̀`````ى �ل�ستق̀`````ر�ر، و�إذ� كان 

م يف وXيفتها،  قوي̀`````اً ب�سكل كا± ت�ستم̀`````ر �لأ

وهي يف حالة �لكتفاء �لعاطفي م™ وليدها، 

حيان  ولòل̀`````∂ �سي¶هر عنده̀`````ا يف بع�ص �لأ

ح�سا�سية و�سعور طفلي �ل�سكل، لكن �سيكون 

أي�ساً �لقدرة على ��ستعمال دفاعات  عندها �

أك̀`````Ì ن�سجاً �إذ تعمل عنده̀`````ا مثل �لبالغني  �

�لطبيعيني “اماً.

م من  �إن �لفو�ئ̀`````د �حلقيقي̀`````ة لÎ�ج™ �لأ

�لناحي̀`````ة �لعاطفي̀`````ة �لنف�سي̀`````ة لاللتقاء م™ 

م على  وليدها يف نقطة و�حدة، هو قدرة �لأ

�أن ت�سعر �سعور �لطفل، �أو –�ص وكاأنها طفلة 

ه̀`````ي نف�سها، �إذ تعد بال�سبط ن�سف �لوحدة 

�ل�سدي̀`````دة �حل�سا�سي̀`````ة �ملكون̀`````ة منه̀`````ا ومن 

م  وليدها. ومن جهة �أخرى، فاإذ� ⁄ ت�ستط™ �لأ

�لرجو´ و�لنكو�̀`````ص �إىل مرحلة نقاء �ل�سعور 

�لòي يقدم¬ �حلم̀`````ل �لطبيعي �ملتو�زن فقد 

تفاجاأ وت�سطرب عند ولدة طفلها، �إذ ت�سعر 

خ̀`````رية باأنها غري  يف مث̀`````ل هò√ �حل̀`````الت �لأ

ن�س̀`````ان �لغريب ول يجمعها  مرتبطة بهò� �لإ

مع¬ �إل �ل�سيء �لقليل.

 Ìك لكن من هو �ل�سخ�ص �لبال≠ �لتايل و�لأ

م؟ �أهمية بعد �لأ

ب، فهو رجل �Bخر مثل¬ “اماً،  طبعاً هو �لأ

 Ìب يف �لبد�ية �سورة مبهمة �أك وقد يكون �لأ

ب جيد�ً ولطيفاً  م، ف̀`````اإذ� كان هò� �لأ من �لأ

كافاأ �لطف̀`````ل بابت�سامات �لÎحي̀`````ب، وين�ساأ 

�حلب تبعاً لòل∂ بني �لثنني.

أت̀`````ي �لوقت، عندما  وعل̀`````ى كل حال، �سيا

ي�سبí �لطف̀`````ل �ل�سغري منتبهاً ومالح¶اً �أن 

�أم¬ �لتي يتخيلها دوماً باأنها ل¬ و�أن �هتمامها 

�لكلي من�س̀`````ب علي¬ فقط يكت�س̀`````ف �أن لها 

عالقة باأبي¬، موؤدياً ذل∂ �إىل �إبعاد√ و��ستثنائ¬، 

ويعد هò� من ثم �رشب̀`````ة قا�سية ل¬، ذل∂ �أن 

ب كانت م�ستمرة من  م و�لأ �لعالق̀`````ة ب̀`````ني �لأ

قوي̀`````ة �إىل �أقوى حتى يتب̀`````ني للطفل �أن �أم¬ 

 �òخر، ويفه̀`````م �لطفل �أن لهB� ت�س̀`````ار∑ رجاًل

�لرجل �أهمية حقيقية بحيÁ åكن �أن يكون 

مناف�ساً وغرÁاً ل¬ يف حب و�هتمامات �أم¬، 

كما يح¶ى هò� بعالقة معها تت�سمن �جلن�ص 
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و�إجن̀`````اب  و�سن̀`````™ 

طفال. �لأ

�إن ق̀`````وة وح̀`````دة 

�حل̀`````ب و�لكر�هي̀`````ة 

 �ò`````̀ه تتب̀`````™  �لت̀`````ي 

و�لتحق̀`````ق  در�∑  �لإ

كب̀`````رية ج̀`````د�ً، وعلى 

وجود  م̀`````ن  �لرغ̀`````م 

�لفÎة  ي�سم̀`````ى  م̀`````ا 

�لكامن̀`````ة �لتي تن�سى 

خ̀`````È�ت  كل  فيه̀`````ا 

�لباك̀`````رة،  �لطفول̀`````ة 

فاإن̀`````¬ Áكن Èÿ�ت 

 √òة �لكامنة هÎ`````̀لف�

تنتع�̀`````ص يف فÎة  �أن 

أو ما بعدها، نتيجة �سدمة �أو ر�ص م™  � Æلبلو�

 èأو �إخف̀`````ا¥ متوقف على نتائ جناح flتلف �

خ̀`````È�ت �لطفل �لباكرة. ويع̀`````د هò� �لوقت 

وقتاً بائ�س̀`````اً للطفل فهو يخا± من فقد �أم¬ 

بد ويحتاê �إىل كثري من �لتطمني. لالأ

?IO’ƒdG ó©H Ée ÜÉÄàcG øY GPÉe

�كتÄ̀`````اب ما بعد �لولدة هو مر�ص نف�سي 

وع�سبي �سائ™ ب̀`````ني 60% من �لن�ساء خا�سة 

 �òه çو�لولدة، ويحد ê�وõ`````̀من حديثات �ل

�ملر�ص نتيجة متغ̀`````ري�ت يف �لهرمونات توؤثر 

يف بع�ص �ملر�ك̀`````õ يف �ملï �إ�سافة لال�ستعد�د 

�ل�سخ�س̀`````ي لل�سي̀`````دة من �لناحي̀`````ة �لنف�سية 

و�لع�سبي̀`````ة، ويوؤك̀`````د علماء �لنف�̀`````ص على �أن 

ول يف �لدف̀`````™ بõوجت¬ نحو  لل̀`````õوê �لدور �لأ

أو �زدي̀`````اد حالتها من خالل طريقة  �ل�سفاء �

معاملت¬ معها �س̀`````و�ء �أكان يف مرحلة �حلمل 

أم �ملعاملة بينهما ب�سفة عامة. وما بعدها �

ويحدç هò� �ملر�ص بن�سبة 36% لل�سيد�ت 

ذو�ت �لنف�سية �ملرهف̀`````ة �حل�سا�سة و�لن�سبة 

�ملتبقي̀`````ة �لتي –�سل يلعب �جلهاز �لع�سبي 

�لال�إر�دي دور√ في¬.

أة  أ �أعر��̀`````ص �ملر�ص ب�سع̀`````ور �ملر� وتب̀`````د�

بنوبات حادة من �لكتÄاب و�لرغبة يف �لعõلة 
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ونوبات بكاء وهòي̀`````ان و�رشود و�أحياناً رغبة 

 ،êوõيف �لتدمري وكر�هية مطلقة للمولود و�ل

قد تنتهي بكر�هية كل من حولها وقد تنتهي 

بع�سها بالنتحار.

عر��ص بكاء حاد  وي�ساحب كل ه̀`````ò√ �لأ

ب�سوت مرتف™، وي�سعب �لتعامل م™ �ل�سيدة 

خالل �لنوبات وخا�سة �لنوبات �حلادة.

و�إذ� كانت ه̀`````ò√ �حلالت ور�ثية فال بد 

أثناء  م̀`````ن �إخبار �لطبيب حت̀`````ى ير�عي ذل∂ �

ف̀`````Îة �حلمل وما بعده̀`````ا، و�أي�ساً ل بد من 

��ست�سارة �لطبي̀`````ب �لنف�ساين ملتابعة �حلالة، 

ول ب̀`````د م̀`````ن توجي¬ �ل̀`````õوê باأهمية دور√ يف 

حي̀`````اة �لõوجة �مل�سابة بهò√ �حلالة و�لتخلي 

أنانيت¬ �ملعهودة في¬. عن �

م �لتي  ه̀`````ل دور كب̀`````ري وخا�س̀`````ة �لأ ولالأ

يكون دورها باحلديå م̀`````™ �بنتها لتخرجها 

من حال̀`````ة �لكتÄاب، ولتقربه̀`````ا من �ملولود. 

وي�ستح�سن يف ح̀`````الت �لنوبة �لع�سبية �لتي 

ت�سيبه̀`````ا عدم �إر�سا´ �لطفل خوفاً علي¬ من 

�أي مكرو√.

م وجنينها،  �إذن، تتهي̀`````اأ �لعالقة ب̀`````ني �لأ

 √òه Ïحتى قب̀`````ل �حلم̀`````ل وتتاأ�س�̀`````ص وتتم

أثناء �حلمل، حي̀`````å يعتمد �جلنني  كعالق̀`````ة �

�ل�سعيف �لعاجõ، �لبائ�ص، غري �لنا�سè كلياً 

أم̀`````¬، على هò� �ل�سخ�ص �لنبيل  د�خل رحم �

همية لتاأمني كل حاجات¬، ويف كل  �ملهم كل �لأ

وقات، فاأي �س̀`````يء ياأخò√ وياأتي منها وكل  �لأ

�سيء يفõع¬ يòهب �إليها. و�أول من ي�ستقبل¬ 

ويحت�سن¬ عند ولدت¬، –ت Xرو± ولدية 

طبيعية، ذر�عا �أم¬ �ملحبة �لد�فÄة، و�إن �أول 

وج¬ ير�√ هو وجهها �ملنحني فوق¬ بكل حب 

وحميمية، كما �أن �أول هد± ومق�سد يلم�س¬ 

أم̀`````¬ يبت�سم هو،  ه̀`````و ثديها عندم̀`````ا تبت�سم �

وعندما يتهلل وج¬ �أم¬ يتهلل وجه¬ وتتجاوب 

م م™ طفلها. هò√ �ل�سع̀`````ادة �ملتبادلة بني  �لأ

م و�ملولود �ل�سغري Áكن �أن ت�ستمر �إىل ما  �لأ

�ساء �هلل، ومعها �لتطابق �مل�سÎ∑ و�حلميمية 

 Ìن �أك�Èم و�ملولود �سيك �ملتبادلة، ذل∂ �أن �لأ

خر. Bيف �سورة �لوجد�ين �ل Ìو�أك

 Èوقد تكون لديهما حالة عقلية تنمو وتك

م وطفلها باأنهما �متد�د �لو�حد  �إذ ت�سع̀`````ر �لأ

خر. وتوؤدي حل¶ات �ل�سعادة �إىل غناء يف  Bلال

ثر، ولكن ي¶ل  �Èÿ�ت، ومكافاBت عميقة �لأ

هنا∑ لزمة مفõع̀`````ة ومروعة للطفل �لòي 

بدي �لòي  ي�سبí ل¬ هدفان �ثنان، �حلب �لأ

م �حلا�رشة، �ملوجودة،  ل ينته̀`````ي وي�سم̀`````ل �لأ

م �لغائبة �ملوؤملة و�ملكروهة. أي�ساً �لأ و�

�إن̀`````¬ لوق̀`````ت flيف لطف̀`````ل، �لع̀`````ا⁄ كل¬ 

ب̀`````ني يدي¬ معت̀`````È�ً نف�س¬ ملكاً وق̀`````ادر�ً على 

��ستح�س̀`````ار �حللي̀`````ب و�لد±ء م̀`````ن م�سدر 

 �òت �سيطرت̀`````¬ دوماً، وفج̀`````اأة يختفي ه–

�مل�سدر وتختفي مع¬ نف�سية �لطفل وحل�سن 
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مور تتغ̀`````ري ب�رشعة، وبينما ينمو  �حلß، فالأ

�لطف̀`````ل ويكÈ، ويتغòى م̀`````ن قبل �أم¬ وتت�س™ 

�ساحة روؤيا√، ت�سبí �أم¬ �أكÌ حقيقة ووجود�ً 

و⁄ تع̀`````د “ثل ل̀`````¬ خÈة عر�سي̀`````ة فقط، بل 

حيان،  أي�ساً �سخ�ساً موج̀`````ود�ً، يف بع�ص �لأ �

أمان̀`````اً و�طمÄناناً، لكن¬  حام̀`````اًل م™ �حلي̀`````اة �

أي�ساً �سخ�̀`````ص ل يوجد عند �لطلب، بل هو  �

⁄ و�لياأ�ص  غائ̀`````ب �أحياناً وقد يجلب مع̀`````¬ �لأ

 êلطريقة بد�ية �ندما� √òللطفل. وتتكون به

�أم¬  وتد�خل �سخ�سي̀`````ة �لطف̀`````ل و�سخ�سية 

م̀`````™ كل �لتوزيعات �ملخيف̀`````ة، كما هي “اماً 

�سابي™  بد�ي̀`````ة �حلب و�لكر�هية. ومب̀`````رور �لأ

أو �لنموذجني، و�أعني  فاإن هòين �ل�سكل̀`````ني �

م �لغائبة تند‹ان ببطء  م �حلاق̀`````دة و�لأ �لأ

م و�حدة وه̀`````ي �ل�سخ�ص نف�س¬.  وت�سبí �لأ

أة نف�سها �لتي  ويتحقق �لطفل باأن¬ يهيم باملر�

أي�ساً يكرهها،  –مل ل¬ �لغò�ء و�لد±ء وهو �

وبه̀`````ò� �لتحقق يجاب¬ ماأزق̀`````اً وورطة كبرية 

م �أن –يا هجوم¬ �لعنيف  فهل ت�ستطي̀`````™ �لأ

وج�سع¬ وتخريب¬ وه̀`````ل �سÎج™ ل¬، وهل ل¬ 

�حلق �أن يتم̀`````ادى يف غ�سب¬؟ وهل حب¬ لها 

...�òوعرفان¬ باجلميل كا± كتعوي�ص؟ وهك

ويتعر�̀`````ص �لطفل لكل هÈÿ� √ò�ت من 

غري �سوؤ�ل عن طري̀`````ق �لكلمات وبال �إدر�∑ 

ومعرفة بالكلمات من �أجل �جلو�ب، ف�سوؤ�ل¬ 

أي�ساً. فالطفل  �سامت و�جلو�ب علي¬ �سامت �

مر،  �لòي Xن باأن¬ �مل�سوؤول �ملم�س∂ بõمام �لأ

وباأن �حلليب يدر باأمرت¬ –قق باأن¬ لي�ص �إل 

عبارة عن طفل �سغري عاجõ و�سعيف يعتمد 

أة متقلبة وÁكن  كلياً على نõو�ت وهوى �مر�

�أن ينجم عن هò� م�ساكل flيفة، وÁكن �أن 

Áر �لطفل يف حالة م̀`````ن �لتكافل و�لتعاي�ص 

وىل للحياة، لكون  �سابي̀`````™ �لأ و�ل�سعادة يف �لأ

أم̀`````¬ موجودة وحا�رشة، تارك̀`````ة عند√ �سعور�ً  �

flيفاً ومفõعاً عندما تك̀`````ون غائبة وÁكن 

�أن ي�سعر �لطف̀`````ل بالياأ�ص لكون¬ ل �سيء ول 

أح̀`````د كما Áكن �أن ي�سع̀`````ر بالغ�سب وبجرح  �

كر�مت¬. وعلى كل حال، فبقدرة �لطفل على 

�لÎحيب، و�سعادت¬ عندما يoحمل، و�لبت�سام 

وردq �لبت�س̀`````ام مبثل¬ يتحقق م̀`````ن �أن نوبات 

غ�سب¬ وباأ�س¬ ⁄ تقتل �أم¬، فهي ل تõ�ل ترج™ 

�إلي¬.

?IÒ¨dGh ó°ù◊G CGóÑj ≈àe

م  يحب �لطف̀`````ل �ل�سغري ويعجب بهò√ �لأ

�لع¶يمة �لتي تعم̀`````ل كل �سيء وتقدم ل¬ كل 

أي�ساً �أن ي�سعر بالغرية  �سيء، لكن¬ من �ملمكن �

و�حل�س̀`````د من �إبد�عه̀`````ا وخلقه̀`````ا ون�ساطها 

�لكبري ووفرة حليبها، وقد ي¶ن يف �لبدء باأن¬ 

�سن™ نف�س¬ بنف�س¬. وعل̀`````ى �لرغم من قدرة 

م �لكب̀`````رية على �أن –ب وتعطي وت�سحي  �لأ

أو �سك̀`````وى ومن غري �أي  م̀`````ن غ̀`````ري �أي تòمر �

مقابل، ن̀`````رى عك�ص ذل∂ “اماً عند �لطفل، 
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فهو يتòمر وي�سكو يح�س̀`````د ويحقد بدلً من 

�أن يرحب بهò√ �لهدية و�ملنحة �لع¶يمة �لتي 

م. كم̀`````ا Áكن¬ �أن يك̀`````ر√ �أم¬ لكونها  هي �لأ

�سياء. متفوقة و�أف�سل من¬ يف هò√ �لأ

وم™ �أن �حلقد و�لكر�هية ي�سكالن خطر�ً 

كبري�ً فق̀`````د يoختõن̀`````ان يف �لال�سعور ومن ثم 

 ،Æي¶هر�ن فيما بعد يف عالقات¬ يف �سن �لبلو

حي̀`````Á åكن نتيجة لهما، �أن يحتقر ويõدري 

جناب  أة، وي�ستخف بقدرتها على �لإ حب �ملر�

أة،  وينك̀`````ر فكرة �أن يكون حمبوباً من قبل �مر�

 Æوي�سعر �لكث̀`````ري من �لرجال يف مرحلة �لبلو

أو بالتناق�ص حول حب  بع̀`````دم ثقة بالنف�̀`````ص �

�لن�ساء، منه̀`````م منجòبون باحلب و�حلميمية 

و�لد±ء و�ل̀`````òي �ختÈو√ كاأطفال، لكنهم يف 

أة و�سيطرتها  �لوق̀`````ت نف�س¬ كارهون لقوة �ملر�

عليهم، وهم قلق̀`````ون ب�سبب عام حل م�سكلة 

�ÿو± نتيج̀`````ة �إهمالهم وهجرهم و�لتخلي 

عنهم.

:Ü C’G äGÒKCÉJ

يتحمل �لطفل �ل�سغري �لبالغني �ملحيطني 

ب̀`````¬ و�لعطوفني علي¬، حي̀`````å يلعبون دورهم 

ويتمتعون ب̀`````¬، لكن �ل�سخ�̀`````ص �لبال≠ �لتايل 

ب.  م، هو �لأ كÌ �أهمية بعد �لأ و�لأ

أم̀`````¬، ب�سكل  أو تoدعى � وعندما –�̀`````رش �

متك̀`````رر، �إىل غرفة نوم¬ من �أجل قبلة �أخرى 

م̀`````ن قبالت ما قبل �لن̀`````وم، �أو من �أجل قدح 

من �ملاء، ي�سعر بحاجة ما�سة ملعرفة فيما �إذ� 

أو ما هو خطوؤ√  كانت يف �حلقيق̀`````ة ل –ب¬ �

وما �لعيب في¬، فه̀`````ل �ل�سبب كون¬ ل Áل∂ 

أو لكون¬ �سغري�ً  ر�سائها � �ملفتاح �ل�سح̀`````ري لإ

جد�ً، وهل هو �سخيف وم�سح∂ حتى يتخيل 

أبد�ً، عل̀`````ى �إ�سبا´ و�إر�ساء  أن̀`````¬ قادر دوماً و� با

 ما؟!.
m
أة يف يوم �مر�

وهنا تاأتي مرحلة �ملناف�سة م™ �لو�لد: �إذ 

ن رجاًل �سخماً  Bب يف ن¶ر �لطفل �ل ي�سبí �لأ

هائاًل flيفاً، متحجر �لقلب ومناف�ساً قوياً، 

يريد �لنتقام من هò� �لطفل �ملغرور �ملدعي 

�لنعمة �ل̀`````òي يخطط ويتق�س̀`````د �ل�ستيالء 

أت¬. على �مر�

 íلطف̀`````ل �سبب كب̀`````ري و��س� �òول̀`````دى ه

أبي¬، فه̀`````و مدر∑ وو�´  للخو± م̀`````ن �نتقام �

باأن �أم¬ –ب̀`````¬ ومتفرغة ل¬، وهو يف �ملقابل 

Á�س∂ باإح̀`````كام مبر�حل �لنتق̀`````ام �لقا�سية 

�لوح�سية �لبد�ئية �إىل حد ما �لتي ي�ستعملها 

 √òا�سة، ويف هÿ� ¬ن يف حل م�ساكل Bحتى �ل

وقات بالò�ت ي¶ه̀`````ر �لطفل �ÿو± من  �لأ

لت  Bس̀`````ود وحمركات �ل� �لòئاب و�لنمور و�لأ

تية لتحطيم¬. Bل�

ب؟ وما هو  فم̀`````ا �لòي �سيحطم¬ هò� �لأ

هد± �لتحطيم؟

يف ه̀`````ò� �لوقت بالò�ت، يك̀`````ون �لطفل 

�ل�سغ̀`````ري قد �كت�سف ع�س̀`````و√ �لتنا�سلي وهو 
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م̀`````در∑ لقوة ه̀`````ò� �لع�س̀`````و وفاعليت¬، فهو 

فخور ب¬ ويح�سل عل̀`````ى لòة كبرية جد�ً من¬ 

طفال ل  أي�ساً، �إن بع�ص �لأ كما هو م̀`````در∑ �

Áل∂ و�حد�ً مثل¬... ملاذ�؟

ويت�ساءل كيف Áكن̀`````∂ �أن تفقد ع�سو�ً 

قيqماً كهò�؟

ب  وه̀`````ل هò� م̀`````ا ي�ستطي̀`````™ �أن يفعل¬ �لأ

�حلاق̀`````د على �بن¬، �أن يقط™ ع�سو√ �لòكري 

ب̀`````د من رمõ قوت¬ يف �ل�سيادة  حارماً �إيا√ لالأ

جناز. و�ل�سيطرة و�لإ

ون�سل هنا �إىل �نتهاء و�ن�رش�± �ملناف�سة 

ب: م™ �لأ

أي�ساً وو�´  �إن �لطف̀`````ل �ل�سغري م̀`````در∑ �

حلب̀`````¬ لو�لد√، وقد Áر بع�̀`````ص �لوقت وهو 

يف تلم�ص هويت̀`````¬ ويف –قق هò√ �لهوية م™ 

 �òأم¬، ر�غباً بعده̀`````ا يف �أن يكون �رشيكاً له�

�لرج̀`````ل، �إذ ي̀`````رى نف�س¬ منجòب̀`````اً ومدفوعاً 

بطر¥ عديدة بوجوب �ل�ست�سالم ويف �لنهاية 

ي�ست�سلم مبعد�ً فك̀`````رة تخ�س�ص �أم¬ �لكامل 

ل¬، مقدر�ً ومدركاً بحõن �سديد �أن و�لد√ قد 

أتى �أولً، �Bماًل باأن دور√ �سياأتي قريباً. �

ف̀`````اإذ� كان و�لد√ عطوفاً ب�سكل كا± غري 

أو ر�ف�̀`````ص �أو غيور، يف هò√ �ملرحلة  متقلب �

 íو وتطور كب̀`````ري، ي�سم‰ çت، يح̀`````د�ò`````̀بال

أبي¬،  للطف̀`````ل �ل�سغري وي�سجع¬ كي ينمو مثل �

أك̀`````Ì، ويتحقق من  و�أن يتع̀`````ر± علي¬ �أكÌ فا

�ختالف¬ عن �أم¬، وي�ستطي™ يف �لوقت نف�س¬ 

�أن ي�ستم̀`````ر يف �لتفك̀`````ري باأنه̀`````ا �أع¶م و�أرو´ 

أة يف �لعا⁄. فحب¬ لو�لد√ و–قيق �لهوية  �مر�

مع¬ وعلم̀`````¬ باأن �أم¬ –ب¬ ويف �لوقت نف�س¬ 

معجب̀`````ة باأبي¬ ي�سمحان ل̀`````¬ بالبدء يف �لتÈوؤ 

و�إنكار تخيالت¬ �لفتنازية �ل�سبيانية.

ويوج̀`````د عن̀`````د �لطف̀`````ل �ل�سغ̀`````ري ثالثة 

أ�سا�سية، يجب علي¬ تخطيها  حو�جõ وعو�ئق �

قبل و�سول¬ �إىل �سن �ملدر�سة، فهو قد تعر± 

ن م̀`````ن هويت¬ م™ �أم¬، Xاناً  Bو–قق حتى �ل

أن̀`````¬ �سيكون مثلها فه̀`````و يعتقد �أن لها، مثل¬  با

ق�سيب̀`````اً وهو مثله̀`````ا وي�سبهه̀`````ا و�سو± يلد 

�أطفالً.

ويف �لوقت �لòي يكÈ في¬ �لطفل ب�سكل 

كا±، لدخ̀`````ول �ملدر�س̀`````ة، ف̀`````اإن �لكث̀`````ري من 

�سدة وكثاف̀`````ة هò√ �ل�رش�ع̀`````ات و�لعو�طف 

أ وتخمد  و�لنفعالت و�لت�ساربات �سو± يهد�

تاركة �لطفل قادر�ً، كي ي�سبí �جتماعياً م™ 

�أقر�ن¬ وقادر�ً على �لتعلم م™ �لرجال و�لن�ساء 

لينمو ويتطور بثقة. فهو يحتاê �إىل حب �أم¬ 

ل¬ و�إعجابها ب¬ كي ي�ستطي™ �أن يكون �سعيد�ً 

وم�رشور�ً، وكي ي�ستطي™ �أن يكون �سبياً ينمو 

بعيد�ً ع̀`````ن كون¬ �سورة عنها، كما يحتاê �إىل 

ت�سجي™ وترغيب و�لد√ لي�سارك¬ حب �أم¬.

و�لعو�ط̀`````ف  �ملناف�س̀`````ة  ق�سي̀`````ة  �إن 

و�لنفع̀`````الت، وق�سة �لغ̀`````رية و�لرغبة �لتي 
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ربعة �أو �ÿم�سة  تاأخ̀`````ò مكانها يف �ل�سنني �لأ

وىل من حياة �ل�سب̀`````ي تفقد �أهميتها من  �لأ

�لوعي.

ويدخل �ل�سبي �لف̀`````Îة �لكامنة، عندما 

 √òب وخالل ه –ل م�سكل̀`````ة �ملناف�سة م™ �لأ

�لفÎة ينم̀`````و �ل�سبي ج�سدياً، و–�سل عند√ 

مهار�ت متع̀`````ددة وياأخò على عاتق¬ �أخطار 

��ستقالليت¬ ويقلqد و�لد√ بطر¥ عديدة.

�إن �ملرحل̀`````ة �ملتفجرة �لتالي̀`````ة من �لنمو 

 õعندما تنج ،Æلعاطفي، هي مرحل̀`````ة �لبلو�

فيها �لفرو�ص و�لو�جبات و�ملهمات �لنف�سية 

�لكب̀`````رية، وتتهياأ �لعائلة ل�ستقبال ع�سو بال≠ 

جديد، �إن̀`````¬ لوقت حمري ومرب̀`````∂ ل�سبي �إذ 

يتغ̀`````ري في¬ �سكل ج�سم̀`````¬، وينمو �ل�سعر على 

وجه¬ ويتغري �سوت¬ وما �إىل ذل∂.

ف̀`````كل �لعو�طف و�لنفعالت �ملدفونة يف 

�سن̀`````ي �لطف̀`````ل �ل�سغري تث̀`````ار وتنتع�ص وتعاد 

ب مر�ت ومر�ت، وقد  م و�لأ خÈتها باŒا√ �لأ

 ßأبوي¬ ويحتف يحاول �ل�سبي �أن يف�سل بني �

باأم̀`````¬ ل¬ وح̀`````د√، �إنها فر�س̀`````ة �أخرى للعمل 

من خ̀`````الل هò� �لنõ�´ و�ل�رش�´ و�لت�سارب. 

بوي̀`````ن لبع�سهما  أخ̀`````ري�ً �إىل تر∑ �لأ موؤدي̀`````اً �

بع�ساً و�ختيار عالقة خا�سة ب¬ وحد√.

:AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ÚH ¥hôØdG

يف �حلقيقة يختلف �لرجال عن �لن�ساء، 

ولكنه̀`````م يبقون ب�رش�ً، ولق̀`````د جرت در��سات 

ح̀`````ول معاناة �لن�ساء �جل�سدي̀`````ة و�لعاطفية، 

فامل�س̀`````كالت �لتي –ي̀`````ق بالرج̀`````ال ب�سكل 

خا�̀`````ص، وتوؤثر فيه̀`````م، ل تلق̀`````ى �لكثري من 

أنف�سهم.  �لهتمام حتى من جان̀`````ب �لرجال �

فادة من �لطيف  فالرجال دون �لن�ساء يف �لإ

�لو��س™ من �ÿدمات �ل�سحية، با�ستثناء تل∂ 

�ملتعلقة باحلو�دç �لطارئة وتناول �مل�رشوبات 

مر��̀`````ص �لتي تنقل ع̀`````ن طريق �جلن�ص.  و�لأ

وهم دون �لن�ساء �أي�ساً يف ‹ال �ل�ست�سار�ت 

�لنف�سي̀`````ة و�ÿدمات  و�لعي̀`````اد�ت  �لطبي̀`````ة 

أق̀`````ل يف �أوقات �لنوم وق�ساء  �لجتماعية، و�

�أوقات من دون عمل يف �ل¶رو± نف�سها �لتي 

للن�ساء. ويف ‹̀`````ال �إن�ساء �لعياد�ت �لنف�سية 

مثاًل، جند ما هو fl�س�ص للن�ساء من �أمكنة 

�سعف ما هو fl�س�ص للرجال.

ورغم هò� فاإن �لرجال يف نهاية �ملطا±، 

مر��ص، فهم  كÌ تعر�س̀`````اً لالأ هم �جلن�ص �لأ

مر��ص  Áوتون قبل �لن�ساء، ويعانون �أكÌ من �لأ

�ملõمنة �ÿطرة، �إىل جانب �مل�سائب �ملفاجÄة 

كليلية، وما يتعر�ص  �ملميتة مثل �جللطات �لإ

ل¬ �لرج̀`````ال من �خت̀`````اللت نف�سية، هي يف 

�لغالب �أكÌ ماأ�ساوية، وغالباً ما تكون خطرة، 
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وتوؤدي �إىل نتائ̀`````è من �ل�سعب �إدر�كها. وقد 

تبني يف �لثقاف̀`````ة �لغربية �أن �لرجال يعانون 

من حالت �لع�ساب �لن¶امي �ملتعار± علي¬ 

و�لختاللت �لنف�سي̀`````ة �ÿفيفة �لوطء �أقل 

‡̀`````ا عند �لن�س̀`````اء، �إل �أن �لتفاين يف �لعمل 

�ل�سائد ب̀`````ني �لرجال وكòل∂ عو�قب¬ ي�سببان 

نه̀`````ا∑. �أما تقلبات �مل̀`````ê�õ فاإنها توؤثر يف  �لإ

�لن�س̀`````اء �أكÌ من �لرجال يف بالد �لغرب، �إل 

�أن �أكÌها �إزعاجاً هو �لهو�ص �لòي غالباً ما 

ي�سيب �لرجال �أكÌ من �لن�ساء.

:∞æ©dGh á«fGhó©dG

أ  أ�سو� يكاد يك̀`````ون تعبري »طيب �لقل̀`````ب« �

 √òك̀`````ن �إطالق¬ عل̀`````ى �لرج̀`````ل يف هÁ م̀`````ا

ي̀`````ام �ملوؤ�سفة: حينما يك̀`````ون لطيفاً عادلً  �لأ

م�ساملاً وبعي̀`````د�ً عن �ÿ�سونة و�لعنف مكرو√ 

ل يقبل ب̀`````¬ �أحد. و�لعدو�ني̀`````ة �لتي تتاأ�سل 

عن̀`````¬ وتعتÈ عن�رش�ً يجم™ ب̀`````ني �لنقي�سني. 

ومن ناحية �أخ̀`````رى جند �ÿالفات و�جلدل 

أم̀`````ور �أخرى  و�ل�سع̀`````ي �جل̀`````اد للمناف�س̀`````ة و�

تõكيها �لعدو�ني̀`````ة، باأنها من �رشوريات ‰و 

�ل�سخ�سية وحل �مل�ساكل بني �لنا�ص، �إن �سن 

هج̀`````وم عل̀`````ى م�سكلة ما و“õيقه̀`````ا بالد�أب 

جه̀`````از على جمهرة  على حله̀`````ا، �أو حتى �لإ

�حلا�رشين م̀`````ن �سدة �ل�سح∂ و�لت�سلية هي 

�أمور ثبتت �سحتها.

نو�´ وموؤكد�ً  ويك̀`````ون �لòكر، يف مع¶م �لأ

نثى،  أك̀`````Ì عدو�نية م̀`````ن �لأ عن̀`````د �للبونات �

 òنو�´ لي�ص ��ستثناء. فمن و�لب�رش من هò√ �لأ

نعوم̀`````ة �أXفارهم يكون �لòكور �أكÌ عدو�نية 

ن̀`````اç، وحتى �س̀`````ن �ل�سيخوخة يبقى  م̀`````ن �لإ

�لرجال على عدو�نيتهم �أكÌ من �لن�ساء. ويف 

كل �ملجتمعات يك̀`````ون �ملنحرفون و�ملجرمون 

من بني �لòكور يف �لغالب.

أم̀`````ا �لنقا�ص يف تاأثري �لبيÄ̀`````ة فاإن¬ يدور  �

بو�ن م™ �أطفالهم  أ�سياء مثل: يت�سامí �لأ حول �

يف �لتعبري عن عدو�نيتهم يف �سن مبكرة عند 

�لòك̀`````ور منهم، بينم̀`````ا ل ي�سجعون على ذل∂ 

 çولد يحد ناç. وعندما يك̀`````È �لأ عن̀`````د �لإ

�لتناف�̀`````ص و�لتعريف بالò�ت م™ �لبالغني من 

ن �لرجال ي¶هرون  نف�ص جن�سهم، ون¶̀`````ر�ً لأ

طفال م̀`````ن �لòكور  عدو�ني̀`````ة �أكÈ، ف̀`````اإن �لأ

يعت̀`````Èون ذل̀`````∂ ت�رشف̀`````اً منا�سب̀`````اً ومرغوباً 

وتعبري�ً عن �لòك̀`````ورة. ول يبدو �أن �أحد�ً قد 

مر  حاول �لت�ساوؤل ملاذ� يجب �أن يكون هò� �لأ

على هò√ �ل�ساكلة.؟ ومل̀`````اذ� ي�سمí �لو�لد�ن 

ولده̀`````م �لòكور بالتعبري ع̀`````ن عدو�نيتهم  لأ

�أكÌ م̀`````ن �سماحه̀`````م لبناتهم؟ ومل̀`````اذ� ل بد 

�سلي للجن�ص يف �أن يرى �لعدو�نية  للطر�ز �لأ
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مق�سورة على �لòك̀`````ور، و�للطافة و�ل�سلبية 

ناç؟ ق�رش�ً على �لإ

 Oƒ```dƒŸG  ó```æY  hó```«Ñ«∏dGh  á```«fGhó©dG

:ójó÷G

يدخل �ملولود �جلديد هò� �لعا⁄، ح�سب 

ن¶ري̀`````ات �لتحلي̀`````ل �لنف�س̀`````ي و�لبيولوج̀`````ي 

ول هو �لد�ف™  أ�سا�سي̀`````ني: �لأ بد�فعني �ثنني �

ح�سا�ص باحل�سول  ن ل¬ �لإ qم
�لعدو�ين �لòي يوؤ

 íي ي�سمòعلى �لر�سى و�ل�رشور، �إن¬ �لد�ف™ �ل

للمولود باأن يح̀`````اول �لتخل�ص من �حلالت 

ثار�ت  أو �لإ �ملتقطعة من زي̀`````ادة �حل�سا�سية �

�لõ�ئدة عن �حل̀`````د، وي�ستخدم �ملولود لòل∂ 

ر�دية، فركل �لقدمني و�ÿم�ص  �لع�سالت �لإ

�سياء و�لبكاء ل¬ مكونات  أو �لقب�̀`````ص على �لأ �

ثورة �لغ�سب و�ل�سكا�س̀`````ة نف�سها �لتي نر�ها 

.Èيف �سن �أك

وين¶ر �لبع�ص، ب�سكل عام، �إىل عدو�نية 

أنه̀`````ا عاطفة �سلبي̀`````ة ويتقبلها  �ملول̀`````ود على �

مع¶من̀`````ا بنو´ من �لغ�سب و�لنõعاê، لكنها 

يف �حلقيقة نادر�ً ما تخدم �أهد�فاً �سلبية �إذ 

Xهار حاجت¬  قد ي�ستعملها �ملولود �جلديد لإ

وللتعريف مبتطلبات¬ �ل�رشورية، ومن �ل�سعب 

جد�ً �أن نقول �إنها ذ�ت �أهد�± �سلبية و�إ‰ا 

هي �̀`````رشورة حيوية هام̀`````ة يف �حلياة يجب 

خرى  �أن تعت̀`````È م̀`````ن دو�ف™ بقاء �حلي̀`````اة �لأ

ن�سان. �سا�سية يف �حلفا® على �لإ �لأ

¥ بني �لعدو�نية عند  qوهنا يج̀`````ب �أن نفر

�ل�سغ̀`````ار و�لتي هي دف̀`````ا´ طبيعي �سليم عن 

تل∂ �لتي عند �لكبار و�لتي تعتÈ �أحد �أعر��ص 

�لتدهور �لعقلي.

أ�سباب �لتدهور �لعقلي �لعو�مل  وت�سمل �

أثناء �لطفولة،  �لور�ثية و�لتج̀`````ارب �ÿا�سة �

و�ملتغ̀`````ري�ت �لكيميائي̀`````ة يف �مل̀`````ï. وفقد�ن 

أو �لجتماعي  �لعط̀`````ف و�حلن̀`````ان �لعائل̀`````ي �

وحت̀`````ى ن̀`````و´ �لطع̀`````ام �ملتناول. وق̀`````د توؤدي 

أو �لطال¥ بعد �لع�رشة  � õيõل�سدمة بوفاة ع�

�لطويلة �إىل ��سط̀`````ر�ب يف مو�زين �ل�سحة 

 حديث̀`````اً �أن �لتقاعد 
q

�لعقلي̀`````ة، ولق̀`````د تب̀`````ني

�ملفاجÅ بعد حياة حافل̀`````ة بالعمل و�لن�ساط 

قد يوؤدي �إىل �ختالل عقلي بفقد�ن �ل�سعور 

بوجود ه̀`````د± �أو غر�ص يحيا للو�سول �إلي¬، 

وت¶ه̀`````ر �أعر��ص �لتده̀`````ور �لعقلي يف تغيري 

أو �لن�ساط  مفاجÅ يف �سلو∑ �لفرد كاÿمول �

أو �ل�سهية وزيادة  �لõ�ئ̀`````د و��سطر�ب �لن̀`````وم �

�لعدو�ني̀`````ة �أو عك�سه̀`````ا كالنطو�ء هروباً من 

�لو�ق™. كòل∂ كÌة �لبكاء، و�ل�سعور بالòنب 

وتاأنيب �ل�سمري و�لع�سبية وعدم �ل�ستقر�ر 

�لعاطفي. ويف �حلقيقة فاإن �ل�سحة �لعقلية 
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حماطة ب�سي̀`````اê كثيف من �لغمو�ص و�سعوبة 

�سابة  قر�ر بالإ �لت�سخي�ص، وي�سعب كثري�ً �لإ

من قبل �ملري�ص، ولهò� فمن �ل�سعوبة مبكان 

�أن يعÎ± �ملري�ص باأن¬ م�ساب بل على �لعك�ص 

يعتقد باأن¬ �سليم معافى فكيف Áكن �إقناع¬؟ 

وتكون �ملعاجلة –ت �إ�رش�± �أخ�سائي قدير 

�سغاء و�لتفهم ومو�جهة  عند√ ق̀`````درة على �لإ

�ملري�̀`````ص مل�ساكل¬ �لعاطفي̀`````ة بال�سÎ�∑ م™ 

�أهل¬ و�أ�رشت̀`````¬ بحيå ي�سا± �حلب و�حلنان 

�سدقاء، كل ذل∂ يوؤدي  ه̀`````ل و�لأ وم�ساندة �لأ

أ�سهر. �إىل �سفاء �ملري�ص خالل �ستة �

خر عن̀`````د �ملولود �جلديد  Bأما �لد�ف™ �ل�

فه̀`````و �لد�ف̀`````™ �لفط̀`````ري �لغري̀`````õي وي�سمى 

�لليبي̀`````دو -كما هو عر± فرويد- �إنها �لقوة 

�لت̀`````ي –ركنا للح�سول عل̀`````ى �للòة. وÁكن 

�لن¶ر �إليها عند �ملولود �جلديد باأنها �لقوة 

�لهادئ̀`````ة لتهدئة �ملول̀`````ود. �إذ ينم̀`````و �لطفل 

�جلديد ب�سكل �رشي™ ل ي�سد¥ ويعتقد �لبع�ص 

�أن ه̀`````ò� �لنمو ي�سب¬ �سفاء �لع�سو �أو �جلرح، 

فهو موؤ⁄ ومõعè حي̀`````å ي�سبب �سفاء �لع¶م 

⁄، ويف  أو �سفاء �لقرحة نوعاً من �لأ �ملك�سور �

كلت̀`````ا �حلالتني توجد خالي̀`````ا تتكاثر ب�رشعة 

مل�ساعدة �ل�سفاء. وقد ينجم عن �لنمو �ل�رشي™ 

 êعاõبالنق�سام �لب�سيط يف �ملولود �جلديد �ن

�أي�ساً وÁكن �لن¶ر �إىل �ملولود �جلديد باأن¬ 

أو �سفاء  Áر مبرحل̀`````ة ت�سب¬ �سفاء �لقرح̀`````ة �

ك�رش �ل�سا¥ مثاًل، لكن لي�ص متمو�سعاً بل يف 

 �òء �أو منطقة م̀`````ن ج�سم �لوليد، فهõكل ج

أو رمب̀`````ا �لعاطفي يجب �أن  ⁄ �لفيõيائ̀`````ي � �لأ

د وي�ستت، و�إل لكان من �ملمكن �أن ينجم  qيبد

عن¬ نتائè �سيÄة.

حيان ل �سيء -وكما ي¶هر-  ففي بع�ص �لأ

⁄، لكن يف  Áكن عمل¬ لتبديد و�إنهاء هò� �لأ

حيان Áكن �أن يح�سل �لوليد على  مع¶م �لأ

⁄ بالحتكا∑ م™ �سخ�ص  ر�حة وتبديد هò� �لأ

م، يف مع¶م  أ�سخا�̀`````ص �Bخرين وتك̀`````ون �لأ أو � �

�حل̀`````الت، هي هò� �ل�سخ�ص، ومن �أحق من 

م يف تخفيف �أ⁄ طفلها. �لأ

:QÉëàf’G

يكون �لنتحار �ملحق̀`````ق �لòي ي�سكل كل 

�لفÄ̀`````ات �لعمرية �أكÌ حدوث̀`````اً عند �لòكور. 

ويندر حدوث¬ قبل �سن �ÿام�سة ع�رشة، غري 

أن̀`````¬ حتى يف هò√ �ل�سن يك̀`````ون �سائعاً بن�سبة  �

�أ�سع̀`````ا± بني �ل�سبي̀`````ان. و�لعو�مل  خم�سة 

�لوقائي̀`````ة يف �لطفولة ه̀`````ي �نخفا�ص ن�سبة 

 êل�سطر�بات �ملوؤثرة وعدم �لن�سو� çح̀`````دو

�لفك̀`````ري �ل̀`````òي يعيق تط̀`````ور حال̀`````ة �لياأ�ص 

�ملتوقع̀`````ة، �إ�ساف̀`````ة �إىل �لدع̀`````م �لنف�سي يف 
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 çيحد Æلبيت ويف �ملدر�س̀`````ة. ويف �سن �لبلو�

تغيري كبري.

فقد ت�ساعفت ن�سب̀`````ة معدلت �لنتحار 

ثالث̀`````ة �أ�سع̀`````ا± يف �سف̀`````و± �ملر�هقني يف 

�لع�رشين̀`````ات م̀`````ن �لعم̀`````ر خ̀`````الل �لعقدين 

خريين وياأتي �لنتحار ثاين �أهم �مل�سببات  �لأ

�لهامة للموت عند �لطالب.

و�إىل حد ما تختلف �حلالت يف م¶اهرها 

يف ه̀`````ò√ �لõمرة عن حالت �لقلق وعالمات 

Bب̀`````ة �لتي ت¶ه̀`````ر عند �لبالغ̀`````ني. وعلى  �لكا

هò� فاإن �لنكما�̀`````ص �لجتماعي و�لتغري�ت 

�ل�سلوكي̀`````ة و�لÎ�ج™ �ملدر�سي هي �أمور يجب 

�إيالوؤها �سدة �لنتبا√.

 Ì`````̀أك ن �لòهاني̀`````ة �لكامن̀`````ة � ون¶̀`````ر�ً لأ

��ستع̀`````د�د�ً من �ل�سطر�ب̀`````ات �ملوؤثرة يف �أن 

تتح̀`````ول �إىل �لنف�سامية يف �س̀`````ن �ملر�هقة 

ف̀`````اإن من �ملمكن –ري ما لدين̀`````ا من �أفكار 

�سو�ت �لناجمة عن  لها مرجعيتها، ونتبني �لأ

فكار �لوهمية، وتعمل �ملعاجلة  �لهلو�سة، و�لأ

�مل�سادة للòهان عل̀`````ى �لتخفيف لي�ص فقط 

أي�س̀`````اً من �لكاBبة  عر��ص و�إ‰ا � م̀`````ن هò√ �لأ

�لتي تر�فق �حلالة.

¥µ
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يع̀`````د �لعن�رش �لب�رشي يف مقدمة �لعنا�رش �لرئي�سة �لتي تقوم عليها �إد�رة 

أ�سمى ما يف �لوجود  أن¬ � مر�فق �ملجتم™ من من�س̀`````اBت وموؤ�س�سات، �إ�سافة �إىل �

حي̀`````å ف�سل¬ �ÿالق جل �ساأن¬ على �سائ̀`````ر flلوقات¬. ويف �لوقت نف�س¬ Áثل 

�لعن�̀`````رش �لب�رشي طاقة �إنتاجية تلعب دور� رئي�ساً يف م�ساعدة �ملوؤ�س�سات على 

–قي̀`````ق �أهد�فها �ملر�سوم̀`````ة. ويف علم �لقت�ساد تعتÈ �مل̀`````و�رد �لب�رشية ثروة 

�قت�سادية، و�لنمو �لقت�سادي يرتبط بهò√ �لÌوة ب�سكل مبا�رش، و�لÌوة نعمة 
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�إذ� �أح�سن �لتخطي̀`````ط ��ستثمارها. ومن هنا 

فر�د  د�ري̀`````ة بالأ فقد �هتم̀`````ت �ملن¶مات �لإ

�لعاملني، ونال �ملو�سو´ �أي�سا �هتماما بارز� 

كادÁية ‡ا نتè عن¬ Xهور  على �ل�ساحة �لأ

 çموع̀`````ة كبرية م̀`````ن �لدر��س̀`````ات و�لبحو›

�ملتعلقة باملو�سوع̀`````ات �لفرعية لهò� �ملجال 

ج̀`````ور و�لÎقيات  كالتعي̀`````ني و�لتدري̀`````ب و�لأ

و�حلو�ف̀`````õ و�إع̀`````ادة �لهي̀`````اكل �لتن¶يمي̀`````ة. 

و‡̀`````ا ل �س∂ في̀`````¬ �أن �أي قاعدة �قت�سادية 

متقدمة متط̀`````ورة لبد و�أن ت�ستند �إىل تو�فر 

مو�رد ب�رشية على درجة مرتفعة من �لكفاءة 

و�لتطور، ولòل∂ “ثل �ملو�رد �لب�رشية يف �أي 

من¶مة مورد� من �أهم مو�رد �ملوؤ�س�سة، و�أ�سال 

�سول �لت̀`````ي “تلكها، فال Áكن  م̀`````ن �أهم �لأ

–قيق �أهد�± �ملوؤ�س�سة من دون هò√ �ملو�رد 

فر�د �مل�ساركة  �لب�رشية، وهي ‹موع̀`````ات �لأ

يف ر�سم �أهد�± و�سيا�سات ون�ساطات و�إجناز 

عمال �لتي تقوم به̀`````ا �ملوؤ�س�سات. ويوجد  �لأ

لدى كل موؤ�س�سة ع̀`````دد من �مل�ساركني �لòين 

هد�±  ي�سهم̀`````ون يف –ديد ن�ساطاته̀`````ا و�لأ

�ملرجوة منها، ومن ثم توزي™ �لن�ساطات على 

فر�د بعد ت�سنيفها.  �لأ

§«£îàdG á«ªgCG

�إن �لتخطيط كما عرف¬ �Èÿ�ء و�ملحللون 

أ�سلوب يف  �لقت�سادي̀`````ون هو فن حي̀`````ادي و�

 Æ�لعم̀`````ل، �إل �أن �لتخطي̀`````ط ل يت̀`````م يف فر�

Œري̀`````دي و�إ‰̀`````ا يجري �سم̀`````ن �إطار معني 

وحمتوى حمدد، وجن̀`````اح �ÿطة يعتمد على 

طار، بني  �لدم̀`````è و�لربط بني �ملحت̀`````وى و�لإ

�ساليب، بني �لتخطيط كفل�سفة  هد�± و�لأ �لأ

 èون¶̀`````رة وبني �لتخطيط كور�ثة تقنية ومنه

يف �لتنبوؤ و�حل�ساب. �إن �لتخطيط �ليوم هو 

طار �ل̀`````òي يتحر∑ �سم̀`````ن �ملجتم™ فهو  �لإ

فل�سفة �ملجتم™ وعمود√ �لفقري نحو �لتطوير 

و�لتنمية ويعتÈ عل̀`````م �لعلوم، فالتخطيط ل 

Áكن �أن يتم باعتم̀`````اد√ على علم و�حد من 

دون غ̀`````ري√ من �لعلوم و�إ‰̀`````ا بالعتماد على 

 èخرى وتد�خلها، كما �إن �ملنه تر�بط �لعلوم �لأ

أ�سا�س̀`````¬ �سمولية �لعملية �لقيادية  �لتد�خلي �

للتخطيط �لتي ترتبط بالقطب �لقت�سادي 

و�لثق̀`````ايف و�لجتماع̀`````ي و�ل�سيا�سي للدولة، 

قطاب يوؤدي  و�إن �إهمال �أي قطب من هò√ �لأ

هد�ف¬ �ملتكاملة،  على فقد�ن �لتخطي̀`````ط لأ

أه̀`````د�± �قت�سادية  فالتخطي̀`````ط يك̀`````ون ذ� �

و�جتماعية وثقافية و�سيا�سية �أو ل يكون. 

وقبل �مل�سي يف �لكالم عن �لتخطيط لبد 

من �لتنوي¬ �إىل �لفر¥ �جلوهري بني مفهومي 

‰ائي و�لتخطيط �لتطويري،  �لتخطي̀`````ط �لإ

‰ائي يركõ ب�س̀`````كل رئي�سي  فالتخطي̀`````ط �لإ

على –�سني �لو�س̀`````™ �لقت�سادي للمجتم™ 

و�أفر�د√ وذل∂ ع̀`````ن طريق �لعمل على زيادة 

م�ستوى �لدخل �لقومي، وبالتايل م�ستوى دخل 
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نت̀`````اê و�ل�ستهال∑  �لف̀`````رد وزيادة �لإ

�لقت�سادي̀`````ة  �لقطاع̀`````ات  وتنمي̀`````ة 

�لرئي�سة كالõر�عة و�ل�سناعة وطر¥ 

�ملو��س̀`````الت و�لتج̀`````ارة وغريها، �أي 

 √òغالبا يف مثل ه çي يح̀`````دòإن �ل�

�حل̀`````الت هو –ول كم̀`````ي يف �لقيم 

�لقيا�سية �لتي ت�سكل �ملعيار �لرئي�سي 

ملعنى �لتخطيط ولي�ص –ول كيفيا. 

�أما �لتخطي̀`````ط �لتطويري فهو تغيري 

وتنمي̀`````ة، �أي �إن �ل̀`````òي يح̀`````دç هو 

تغيري كمي وكيفي يف �لعالقات �لتي 

فالتخطيط  �ملجتم̀`````™،  بني̀`````ة  ت�سكل 

�لتطوي̀`````ري ي�سري ب�س̀`````كل مبا�رش �إىل 

�لتبدي̀`````ل و�لتغيري يف طبيع̀`````ة وبنية 

�لن¶ام �لع̀`````ام للدولة م̀`````ن �لنو�حي 

�لقت�سادية و�لجتماعية و�ل�سيا�سية 

و�لثقافي̀`````ة، و�لتخطي̀`````ط �لتطويري 

أ�سا�ص  ين¶ر �إىل �لن¶ام وعالقات¬ على �

�لديناميكية �حلركي̀`````ة �لد�ئمة �لتي 

تتيí له̀`````ò√ �لعالقات �لتكيف �لد�ئم 

ح�سب �ل¶رو± �ملتبدلة د�خل بيÄة �ملجتم™ 

 õوخارجه̀`````ا، فالتخطي̀`````ط �لتطويري ل يرك

نت̀`````اê فقط و�إ‰ا على  على كمية وتõ�يد �لإ

نتاê، ول ين¶̀`````ر �إىل تو�سي™  كيفي̀`````ة توزي™ �لإ

حجم �ل�ستثمار�ت و�إ‰ا �لكيفية �لتي يتم بها 

و�س™ وتوزي™ هò√ �ل�ستثمار�ت، �إن �لتخطيط 

�لتطويري م�ساب¬ ملح̀`````اولت ما يطلق علي¬ 

تòوي̀`````ب �لفو�ر¥ �لقت�سادي̀`````ة و�لجتماعية 

ب̀`````ني �لطبقات للو�س̀`````ول �إىل ‹تم™ �لكفاية 

و�لعدل مبعنا√ �لو�قعي �لعملي ولي�ص مبعنا√ 

�لرومن�سي و�لتجريدي. 

ون�ستطي™ �لق̀`````ول �إن �لتخطيط باأقطاب¬ 
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ربع̀`````ة لن يكون قادر� على –قيق �أهد�ف¬  �لأ

�إل �إذ� ��ستط̀`````ا´ �لتخطي̀`````ط �لتطوي̀`````ري �أن 

يح�سل على �لتقدير و�لهتمام �لالزمني ل¬ 

جهõة �مل�سوؤولة، و�أن ي�ستلم زمام  من قب̀`````ل �لأ

�لقي̀`````ادة يف مرحلة �لنط̀`````ال¥ �لقت�سادي 

و�لجتماع̀`````ي و�لثق̀`````ايف و�ل�سيا�سي، فعملية 

أه̀`````م جو�نبها هي عملية �إر�ساء  �لتطوير يف �

�لبناء �لجتماعي وتكوين �لرجال و�ل�سو�عد 

و�إط̀`````ال¥ �لطاق̀`````ات �لكامنة �لق̀`````ادرة على 

–ري̀`````∂ �ملجتم̀`````™، ونعني طاق̀`````ات �لفكر 

بد�´، فالتطوير يهد± �إىل خلق  و�ÿل̀`````ق و�لإ

ن�سان �ملثقف و�مللتõم يف جو�نب¬ �ملختلفة،  �لإ

ن�سان �ل̀`````òي ي�ستوي عن̀`````د√ �لفكر  ذل̀`````∂ �لإ

ن�سان �لòي Áار�ص يف حيات¬  و�ملمار�س̀`````ة، �لإ

�ليومية ما يوؤمن ب̀`````¬ يف فكر√ �لن¶ري، كما 

ميني من  �أن �لتطوير حركة �س̀`````د طالئ™ �لأ

أناني̀`````ني ونرج�سيني �لòين لي�̀`````ص لهم �سغل  �

�سوى �لت�سد¥ بالأ‹اد و�لعي�ص و�سط �أحالم 

�ملا�س̀`````ي، و�لرت̀`````كاز على �ملباه̀`````اة و�لفخر 

جو± تغريه̀`````م �مل¶اهر ويطربهم  �لò�تي �لأ

�ملديí، منف�سمون عن و�قعهم بخلق �أوهام، 

ويعان̀`````ون من �زدو�جيات يف �لفكر و�ل�سلو∑ 

و�ملمار�سة. 

§«£îàdG äGhOCG

أية موؤ�س�سة  ويطرح منه̀`````è �لتخطيط يف �

دو�ت و�ملفاهي̀`````م �لتي تهم  ‹موعة م̀`````ن �لأ

�سان™ �لقر�ر، ومن ذل∂: 

- π```Ñ≤à°ùŸG IÉcÉ```fi: وتعني و�س™ خطط 

أ�س�̀`````ص در��س̀`````ة �ملتغ̀`````ري�ت �مل�ستقبلية  على �

ومناق�سة �لبد�ئل و�إجر�ء Œارب على �لور¥ 

دون نفقات تòكر.

 - º```¶æe è```¡æe ≥```«Ñ£J: وذل∂ من خالل 

�لنتقال من در��سة فرو´ �ملوؤ�س�سة و�أق�سامها 

أو  يف كليته̀`````ا عو�سا عن �لتعامل م™ كل فر´ �

ق�سم على حدة، وذل̀`````∂ يطلق علي¬ �لتعامل 

م̀`````™ �لغابة ككل ل م̀`````™ �سج̀`````رة و�حدة من 

أ�سجارها.  �

Góg±: مبعنى �أن  C’G ójó– ‘ á```cQÉ°ûŸG -

ت�سهم �أق�سام �ملوؤ�س�سة وفق خطط حمددة يف 

كل عملي̀`````ة من �لعمليات، علم̀`````ا باأن و�سوح 

�له̀`````د± وم�ساركة �جلمي̀`````™ يف �سياغت¬ هو 

  .√òلتنفي   íملدخل �ل�سحي�

- �تبا´ ن¶ام رقابة فاعلة وبتن�سيق عال 

لتحقيق �لهد± �لنهائي �ملتمثل يف �لتوXيف 

�لر��س̀`````د و�لفاع̀`````ل جلمي™ �مل̀`````و�رد �لب�رشية 

و�ملالية. 

�ساليب �لعلمية لقيا�ص  - �تبا´ �لو�سائل و�لأ

ق�سام  د�ء �لع̀`````ام و�ÿا�ص للوح̀`````د�ت و�لأ �لأ

فر�د.   و�لفرو´  و�لأ

ájöûÑdG OQGƒŸG §«£îJ

�مل̀`````و�رد �لب�رشية على  يعتمد تخطي̀`````ط 

عملية �لتقدير و�لتنبوؤ، حيå تعمل من خالل¬ 

�إد�رة �مل̀`````و�رد �لب�رشية لتحدي̀`````د �حتياجاتها 
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م̀`````ن �لك̀`````و�در �لب�رشية �ملختلف̀`````ة كما ونوعا 

يف �لوق̀`````ت و�مل̀`````كان �ملنا�سب̀`````ني وتوفري تل∂ 

�لحتياجات خالل �لفÎة �ملخططة لتحقيق 

ه̀`````د�±  ه̀`````د�± �لعام̀`````ة للموؤ�س�س̀`````ة و�لأ �لأ

�ÿا�س̀`````ة للقطاع̀`````ات �لعامة به̀`````ا. وÁكن 

أه̀`````د�± تخطيط �مل̀`````و�رد �لب�رشية  –ديد �

فيما ياأتي: 

- �لتعر± عل̀`````ى �لو�س™ �حلايل للمو�رد 

�لب�رشية للمن¶مة ب�سكل تف�سيلي. 

- –دي̀`````د م�س̀`````ادر ��ستقط̀`````اب �ملو�رد 

�لب�رشية ودر��ستها. 

- �لوق̀`````و± على �مل�س̀`````كالت �لتي تو�ج¬ 

عمليات تخطيط �ملو�رد �لب�رشية.

- تق̀`````دË �ملقÎحات و�حلل̀`````ول �لعلمية 

و�لعملي̀`````ة للم�سكالت �لت̀`````ي تو�ج¬ تخطيط 

�ملو�رد �لب�رشية.

- �لتنب̀`````وؤ باأع̀`````د�د وم�ستوي̀`````ات وهياكل 

ن�سطة  �مل̀`````و�رد �لب�رشية �لالزمة ملختل̀`````ف �لأ

خالل �لفÎة �لõمنية �مل�ستقبلية.

- و�س̀`````™ �ل�سيا�سات و�لÈ�م̀`````è �ملتعلقة 

بالختيار و�لتعيني وتنمية �ملو�رد �لب�رشية.

- �لتع̀`````ر± على �ملعرو�ص م̀`````ن �لعمالة 

ودر��س̀`````ة و–لي̀`````ل خ�سائ�س̀`````¬ �جلغر�فية 

و�لدÁوغر�فية. 

- �لعمل عل̀`````ى �سيانة �مل̀`````و�رد �لب�رشية 

نتاجية.  و�ل�سعي لرف™ كفاءتها �لإ

�سه̀`````ام يف –دي̀`````د �أهد�± وخطط  - �لإ

�ملوؤ�س�سة. 

- مو�ءم̀`````ة �لهي̀`````كل �لتن¶يمي م™ هيكل 

�لوXائف. 

- تنمي̀`````ة وتطوي̀`````ر �سيا�س̀`````ات �مل̀`````و�رد 

�لب�رشية. 

- –قي̀`````ق �ل�ستف̀`````ادة �لق�س̀`````وى م̀`````ن 

�لكفاء�ت �لب�رشية �ملتاحة. 

- �حل�س̀`````ول على متطلبات �ملوؤ�س�سة من 

�لعمالة.

.êنتا  - �مل�ساهمة يف –قيق خطط �لإ

فر�د بدقة ومبا  - –ديد �ملطلوب من �لأ

نت̀`````اê �ملرجوة باأقل  ي�سم̀`````ن –قيق خطة �لإ

تكلفة ‡كنة.

- �رشعة �سد �لعجõ يف �لعمالة.

جور و�ملكافاBت. - �إعد�د مو�زنات �لأ

- �لتوزي̀`````™ �ملنا�سب للعامل̀`````ني يف �أماكن 

�لعمل.

§«£îàdG •É‰CG

�إن ق̀`````درة �ÿطة �ملو�سوع̀`````ة �لتي ير�د 

منها �لنجاح و–قي̀`````ق �أهد�فها يعتمد على 

نوعية �جله̀`````از �لòي بيد√ �لق̀`````ر�ر، وجناح 

�جله̀`````از يف �لوقت نف�س̀`````¬ يعتمد على مدى 

�ل�سالحيات �ملمنوح̀`````ة و�ملخولة ل¬، ون¶ر� 

لختال± �لفل�سف̀`````ات �لجتماعية لكثري من 

�ل̀`````دول ومن �سمنها �لبل̀`````د�ن �لعربية، فقد 
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أ�سكال متعددة،  �تخ̀`````ò �لتخطيط �أ‰اط̀`````ا و�

أنو�´ رئي�سة منها: وÁكننا “ييõ ثالثة �

 �ò`````̀ه �إن   :π```eÉ°T  …õ```côe §```«£îJ –  1

�لن̀`````و´ من �لتخطيط ي�س̀`````ود يف �لدول ذ�ت 

�ملنح̀`````ى �ل�سÎ�ك̀`````ي، حيå “تل̀`````∂ �لدولة 

 êنتا �ل�سيط̀`````رة �لكاملة عل̀`````ى كل و�سائل �لإ

و�لتوزي™ و�ل�ستهال∑، ويف هò√ �لدول يكون 

�لتخطيط مركõي̀`````ا و�سامال لكل �لقطاعات 

وجمي̀`````™ �ملناطق مبتدئا م̀`````ن �لقمة ومنتهيا 

بالقاعدة منت�رش� بطريقة ت�سل�سلية تدريجية، 

فعند و�س̀`````™ �ÿطة يقوم �جله̀`````از �ملركõي 

ب�سياغتها و–ديد �إطارها وحمتو�ها ويقوم 

ب�رشح �أهد�فها ومر�ح̀`````ل تنفيòها و�ملناطق 

�ملرتبط̀`````ة به̀`````ا، ثم يج̀`````رى عر�̀`````ص بنودها 

وجو�نبه̀`````ا �ملختلف̀`````ة عل̀`````ى �لقطاعات ذ�ت 

�لت�سال �ملبا�رش م™ �جلهاز �ملركõي ثم تقوم 

 √òلقطاعات بعر�سها، ويجري خالل ه� √òه

�لفÎة �إع̀`````ادة تقييم جلو�ن̀`````ب �ÿطة على 

 √òر�ء �ل̀`````و�ردة من ه Bح̀`````ات و�لÎسوء �ملق�

�لقطاعات وتو�بعها. 

õcôe ’ §«£îJ – 3…: �إن هò� �لنو´ من 

�لتخطيط يعتمد على �أكÌ من جهاز مركõي 

يف عملي̀`````ة �تخاذ �لقر�ر �ل̀`````الزم و�لناب™ من 

�لتو�سي̀`````ات �لدر��سية �ملختلفة �ملتوفرة لدى 

جهõة تتباين جغر�فيا  جهõة، وهò√ �لأ هò√ �لأ

يف توزيعه̀`````ا ولكنه̀`````ا ترتب̀`````ط بتعاونها فيما 

بينها حلل �مل�س̀`````اكل �مل�سÎكة �لتي تعÎ�سها 

 √òت �ملتجمعة لدى ه�Èÿ� لال�ستف̀`````ادة من

�ملر�ك̀`````õ �ملختلف̀`````ة، ول تتدخ̀`````ل �لدولة يف 

جه̀`````õة �إل يف ‹الت �لقو�نني  �أمور هò√ �لأ

زمات.  و�ل�رش�ئب وخالل �لأ

LƒŸG §```«£îàdG – 3```¬: يعتمد هò� �لنو´ 

م̀`````ن �لتخطيط عل̀`````ى وجود جه̀`````از مركõي 

حكومي يق̀`````وم باإعد�د �ÿط̀`````ة �أو �ÿطط 

بال�سÎ�∑ م™ �لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات �ملختلفة 

 √òم �لقطا´ �لعام عادة بهõ`````̀يف �لدولة، ويلت

أنه̀`````ا ل تلõم �لقط̀`````ا´ �ÿا�ص،  �ÿط̀`````ة �إل �

ويطل̀`````ق على هò� �لنو´ من �لتخطيط �أي�سا 

�لقت�ساد �ملختلط. 

�إن قدرة �جلهاز �ملركõي للتخطيط على 

�تخ̀`````اذ �لقر�ر ثم م̀`````دى �ل�ستجابة من قبل 

جهõة و�لقطاعات �ملختلفة على تطبيقات¬  �لأ

و�إدخال¬ حيõ �لتنفيò ث̀`````م �لقدرة على روؤية 

 √òتط̀`````ور�ت وتكهن̀`````ات �مل�ستقب̀`````ل وكفاءة ه

هد�± �لرئي�سة �إىل قيم  �لقدرة يف ترجمة �لأ

�سا�سي للحكم  و�أرقام و��سحة ه̀`````و �ملعيار �لأ

هد�±، كما  أو ف�سل هò√ �لأ على مدى جناح �

�أن �لتخطي̀`````ط لي�ص عملي̀`````ة ثابتة و�إ‰ا هو 

تغيري ومرونة وتعدي̀`````ل م�ستمر يف �ملتغري�ت 

�إن¬  وغريه̀`````ا،  و�لجتماعي̀`````ة  �لقت�سادي̀`````ة 

تبدي̀`````ل د�ئم وديناميكية حركية يف �ملقومات 

�سا�سي̀`````ة للخطة حتى نح�سل  و�ملرتكõ�ت �لأ
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على �أف�سل �لنتائè �ملتوخاة، فاÿطة ب�سكل 

ع̀`````ام عبارة ع̀`````ن ه̀`````د± ��سÎ�تيجي يعتمد 

جناح̀`````¬ على �لتغي̀`````ري�ت �لتكنيكية �لد�ئمة 

أو �نغالقا  لتحقيق̀`````¬، و�إنها لي�ست ت�سنج̀`````ا �

و�إ‰̀`````ا ه̀`````ي مرون̀`````ة و�نفت̀`````اح، ويف �لنهاية 

ن�س̀`````ان ومنبع¬  يبقى ه̀`````د± �لتخطي̀`````ط �لإ

ومنتها√، وهو ل يت̀`````م �إل يف جو من �حلرية 

ن�سان قناعات¬  و�لدÁقر�طي̀`````ة �لتي تكفل لالإ

ومن خالل �أجه̀`````õة مركõية �سادقة flل�سة 

تقوم بتوجي¬ �لفرد ÿدمة ‹تمع¬.

¥µ
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 oةqلق�س�سي� oت̀`````د �لتجربة“ »òبي�ص« حتى »�لقنف من »�سهيل �جل̀`````و�د �لأ

للر�ئ̀`````د �لكب̀`````ري زكريا تامر، وم̀`````ن �ملدينة �لت̀`````ي �أغرقها �لغرب̀`````اء بالوحول، 

، يحلqقo عالياً باأجنحةm من لهبm وغ�سبm على �سكل قو�ص قõحm حاماًل  rديد qو�ل�س

 nبل ليعود ، mغام�ص mًة« ل ليختفي يف ف�ساءqيفيõسخرًة »�سي� p¬ووطن p¬روح nجرح

، يحلqقo عالياً باأجنحةm من لهبm وغ�سبm على �سكل قو�ص قõحm حاماًل  rديد qو�ل�س

 nبل ليعود ، mغام�ص mًة« ل ليختفي يف ف�ساءqيفيõسخرًة »�سي� p¬ووطن p¬روح nجرح

، يحلqقo عالياً باأجنحةm من لهبm وغ�سبm على �سكل قو�ص قõحm حاماًل  rديد qو�ل�س

حموqماً فو¥ حر�ئق دم�سق من دون �أن ي�سقطn بطلقm ناريx »كعبا�ص بن فرنا�ص«، 

 mسغري� mي¬ ومريدي¬ على �سكل وطنqحمب oب¬ قلوب nو–يط ،nةqمي
أ ثم ليتq�سní بو�سام �

حالم �ملتناثرةp و�لدم �لناز± حتى نهاياتp ينابيع¬. يتوقدo بالأ
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m
�إن زكري̀`````ا تامر يح̀`````ول كل نب�سة من دم

 mأو خنجر.. كرة� mأو جنمة.. ن�سمة� mإىل فر��سة�

 
m
�إن زكري̀`````ا تامر يح̀`````ول كل نب�سة من دم

 mأو خنجر.. كرة� mأو جنمة.. ن�سمة� mإىل فر��سة�

 
m
�إن زكري̀`````ا تامر يح̀`````ول كل نب�سة من دم

أو �سهق̀`````ة من لهب.. مبدعاً و�حات  من نور �

اذ و�لروؤى �جلليلة،  qخ ق�صx عابقة بال�رشد �لأ

 mناً حالت qقفا�ص... ومكو خارجاً م̀`````ن كلq �لأ

̀`````ر�ً يف �لبحå عن �ملاء  qفني̀`````ًة فريدًة، ومتفج

و�لهو�ء و�لنور... �لعمل و�حلب و�حلرية...، 

وكي̀`````ف لن̀`````ا �أن نخت�رشn حمي̀`````ط زكريا تامر 

وعامل¬o �لõ�خرn بع�سف̀`````¬ وهدوئ¬ �إىل مقاربة 

و�ح̀`````دةm مع¬، وهو �لòي ي�سيء �أرو�حنا بكل 

 qÈمن ينابي̀`````™ روح¬، �لتي تع oينبج�ص m±حر

 íأ�سب� oåئم و�لطغي̀`````ان حي�õعن م̀`````ر�رة �له

ه̀`````ò� �لطغيانo دينا�س̀`````ور�تm غريبًة مرعبًة، 

ت�سحقo �لب�رشn و�ل�سجرn و�حلجر... 

مًة  qها دميًة مه�سB�لقد ن¶ر �إىل �ملدينة فر

يجتاحها �لغرباءo، ور�Bها �لبالد �لتائهة –ت 

عبء �أن¶متها �ملعا�̀`````رشة، تتخبqطo على وج¬ 

- oستباح�oمن دماء �سعبه̀`````ا، وت 
m
طوف̀`````انm عارم

 pو�لطغاة pة�õلغ� pيةòحتى �لع¶ام- –̀`````ت �أح

- oستباح�oمن دماء �سعبه̀`````ا، وت 
m
طوف̀`````انm عارم

 pو�لطغاة pة�õلغ� pيةòحتى �لع¶ام- –̀`````ت �أح

- oستباح�oمن دماء �سعبه̀`````ا، وت 
m
طوف̀`````انm عارم

 qلX ∂وخديع¬.. ورغ̀`````م ذل mسن̀`````ف� qم̀`````ن كل

مل يف �أعما¥ �لب�رش رغم  يفت�صo عن �لفرحp و�لأ

��ستالبهم وجوعهم.. �ن�سحاقهم ودموعهم.. 

من خالل توXيفm مده�صm للتاريï.. و��ستلهام 

 mل¶لمات حياة ḿ �ساحرm للو�ق™.. وك�سفm �سجا

مات �جلن�ص  qغت�سب.. متمرد�ً على كل حمرoت

 mل¶لمات حياة ḿ �ساحرm للو�ق™.. وك�سفm �سجا

مات �جلن�ص  qغت�سب.. متمرد�ً على كل حمرoت

 mل¶لمات حياة ḿ �ساحرm للو�ق™.. وك�سفm �سجا

و�لدين و�ل�سلطة، وباحثاً عن �لò�ت �لفردية 

أ�ساليب �لق�ص  و�جلمعية بل و�لكونية باأجمل �

�مل�سيء. 

�إن كتابت̀`````¬ مده�سة كاأزه̀`````ار �ل�سوكيqات 

وثمارها: فهي متاأججة �ساحرة، تتqقدo بالنور 

�حلي، و�لòه̀`````ب �لد�فÅ، عل̀`````ى �لرغم من 

 qÈتع åل�س̀`````و∑ �ملحيطة به̀`````ا، حي� õ`````̀حو�ج

أبي�̀`````صn يف �أفقm من زرق̀`````ةm ولهب،  � mبجم̀`````وح

�إن رحيل̀`````¬ ملqا ي̀`````õلr يتقدم عل̀`````ى �لرغم من 

ر�ص  نq مو�ك̀`````ب �ملنقòين بعي̀`````دة بعيد√، و�لأ
أ �

�سديدة �لوعورة، و�ل�سماء نحا�سية، ومافيات 

»�لت�سفي̀`````ة يف �ملكان« عل̀`````ى طريقة »موت 

موبايل« و»غ̀`````õو روتانا«... هي �لتي ت�ستمر 

بتطوي̀`````ق هالة �لن̀`````ور �ل�ساهل̀`````ة كي تخنق 

، م™  m√اŒ� qن يف كل`````̀ qند�ءها �جلليل، �ملتغ�س

 . rطغيان pأو طعنة� mجي�ص pكل �رشبة

 m⁄من عا oزكريا تامر ي�سعد qستمر�� �òوهك

ينهارo ليحلqقn يف �سماءp �ملدن كنجمةm �أو طائرة 

ور¥ ملونة، بحثاً عن �أ�رش�ب �لده�سة. 

و�إذ� كانn »�لòي �أحر¥ �ل�سفن« قد حوكم، 

فاإنq هò� �لعلم �لòي �أحر¥ �لليل حõمًة حõمًة 

 ، pى عل̀`````ى �لطرقات �لغريبة q¶ر وت�س qج oقد ه

، flلخ̀`````اًل حيõq �لروح  mفينيق qي
لينه�̀`````صn كاأ

، د�فعاً بالقارÇ �إىل �لبحå عن  qوزمن �لن�ص

 �أخرى ل ت�سقطo على 
m
ينابي̀`````™ �أخرى، و�أحالم

 oسهر�oأخرى ت� mإن�سانية� mة هاويتها، وكر�مة qحاف

... ب�سجاعةm ل تعطي  rني nقلماً و�سيف̀`````اً مده�س
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للخ̀`````و± وزناً ول لل�سع̀`````ار�ت �لطنqانة 

مكاناً... 

l.. لكن¬  �إن زكري̀`````ا حõي̀`````نl ومت̀`````اأ⁄

دl على كل  qمتمر ¬`````̀ qإن� ...l غا�سبl وحا⁄

 oقدqيت l أ⁄ �س̀`````يء ليغريq كل �سيء، وثم̀`````ة �

يف خالي̀`````ا√، وقهرl يطغ̀`````ى على روح¬ 

ولكن̀`````¬ -من خالل ه̀`````ò�- يبحoå عن 

خر لل¶لمة و�سولً �إىل �حلب  Bلوج¬ �ل�

و�حلري̀`````ة.. �لعمل و�لكفاح.. �لرغيف 

 mباأ�سلوب ..rبحار و�لكر�مة.. �حللم و�لإ

ز�خرm و�سخريةm فل�سفيqةm حرة، من دون 

أو �سبقاً �أو �سجيجاً  ع̀`````ي بطولة � qأن يد�

 ó دب.. �إنq¬ يبد كغري√ م̀`````ن طو�وي�ص �لأ

 ó .. يبد m≠وم�سوؤولية �سائ ، ḿ ب�سد¥p ينبو

بتلقائية غاب̀`````ةm بريةm حيå �أور�قها من 

. وبرحابة 
m
أ�سجارoه̀`````ا من غيوم ، و�

m
كالم

 mدماً وندًى على �سكل وردة oيقطر xحب

 oفqيوؤل ، mأو نب�س̀`````ة قلب � mخنجر .. mأو ع�سف̀`````ور�

¬o يومي̀`````اتl ل تق̀`````لt ده�سًة عن  oعامل̀`````اً تخوم

مفرد�ت̀`````¬، وه̀`````و ككلq �ل�رشف̀`````اء -من خالل 

ن�سان-  �إح�سا�س¬ �لعميق مب�سوؤوليةp �لفنq و�لإ

»يرك̀`````بo ر��س¬o« ل لينتح̀`````ر هò√ �ملرة كبع�ص 

 mمن جوهر mعلى ربوة o¬ربيع nن qأبطال¬، بل ليكو�

 . xإن�ساين�

اءl.. م�سمlõÄ من �لبالد و�لعباد..  qهج o¬إن�

م̀`````ن �لع�س�̀`````ص و�لطغي̀`````ان.. م̀`````ن �ملتاأدبني 

و�ملت�سوعرين،   nهان̀`````ني qلد� و�ملتاأدجلني.. من 

ولهX �ò̀`````لq حرباً على �لدجال̀`````ني جميعاً.. 

و�ملتحòلقنيn جميعاً.. و�ملنبطحنيn على عتبات 

�ل�سلطات جميعاً، باحثاً من خالل نور ير�ع¬ 

 o¬ oمن دون �أن تتوقف روح . oتنه�ص mعن قلوب

¬o عن هطولها، كما كانت  oدها، وجنوم qعن توق

غنية �لõرقاء �ÿ�سنة« ولي�ص �نتهاًء  منò »�لأ

 �لعريق 
s
، وX̀`````لq ذل∂ �لدم�سقي p¬خر �أعمالBبا

�لفائ�̀`````ص عن حاجة عي�س̀`````¬ يف كلq حالت¬، 

 rأ�سفرت عل̀`````ى �لرغم من كلq �ل¶̀`````رو± �لتي �
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ل  rهرها معلنًة ب�ساعاتها على �سك oها وعqعن غي

 nليل oوجعري ل يتوقف mوكباريه̀`````ات mع�سابات

نهار. 

لق̀`````د �نتق̀`````لn من ن̀`````ار �حلدي̀`````د �إىل نور 

̀`````نيp �إىل �سفا±  qل�سك� qوم̀`````ن ح̀`````د ، rلوري̀`````د�

 ، mلت̀`````ي تت�س¶ى �أحالم̀`````اً و�أغنيات� pلكلمات�

ني  qت�̀`````رش�ً جياًل كاماًل من �لكت̀`````اب �لهامfl

 ... lحملهم �أجيال qين ” �إق�ساوؤه̀`````م لتحلòل�

ن¶مة و�حلر�ص، كيف  جة بالأ qمدج ...lجديدة

Bذ�ن.. بال  ل و�ل�سعوبo كانت ب̀`````ال �أعني ول �

�ساب™n ول �سكاكني.. 
... بال �أ mول �أرجل mقلوب

تن̀`````ام على �رشير �ل�رش¥ مطمÄنًة �إىل خنوعها 

وجوعها، وم�ستمرئًة عبوديتها، يoح�سدo حتى 

« �أمام  pأهل �لكهف عل̀`````ى يق¶تهم »�ملبك̀`````رة�

، وعطالتها �لتاريخية.  qبدي تثاوؤبها �لأ

�سجار  وم̀`````ا د�مت �لكتاب̀`````ة �لهام̀`````ة كالأ

لo كل �س¶ية  qهورها ف�ستبقى تتحوõمل�ستعلة ب�

 rمده�س̀`````ة كلما لم�ست mمن حل̀`````م �إىل غر�سة

. لقد كتب ع̀`````ن Œربت¬  mحفن̀`````ًة م̀`````ن ت̀`````ر�ب

ب�سد¥ �لو�ق™ و�سد¥ �لروح و�سد¥ �ملوهبة 

لn م̀`````ن ر�سد �إرهاب �ل�سلطة  qو
أ ة، وكان � qòلف�

وهو يتحول �إىل عن̀`````فm يف �ملنازل و�ل�سو�ر´، 

م̀`````ن دون �أن يتخلى عن فه̀`````م �لدور �لع¶يم 

يديولوجيات  للف̀`````نq بعيد�ً ع̀`````ن م�ساط̀`````ر �لأ

�ملهيمنة...! 

�إنq هò� �لطفل �لكب̀`````ري �لòي يتعاملo م™ 

طفال، يعي “اماً  �لعا⁄ بتلقائية �أبطال̀`````¬ �لأ

̀`````ة هي ‹ال  qم̀`````د�ر�ت �ل̀`````روح �جلوهري qن
أ �

 �òلجتم̀`````ا´، له� pدب، ل م�ساري̀`````™ عل̀`````م �لأ

كانت كتابت¬ �نطالقة �سهمm م�سحونًة بالوعي 

�ل�سعبي نحو �Bفا¥ �لفنq �لرفي™، ذي �ل�رشديqة 

�ملتوهج̀`````ة، و�لوع̀`````ي �جلم̀`````ايلÎfl ،qقاً كل 

�لتخوم �لفا�سلة بني حالت �لروح، من دون 

√ جماليات¬o »بالق�سايا �لكÈى« كغري√  sسو�oن ت
�أ

q �إىل 
، وما �لتفات �لو�سط �لعاملي rمن �لكت̀`````اب

أك̀`````Ì من ثماين لغاتm �إل  أدب¬ وترجمت¬ �إىل � �

دة يف  qلتجربة �ملتفر� √ò`````̀على �أهمية ه lدليل

 êõتÁ لتجرب̀`````ة �لتي� √òلق�̀`````ص �لعربي، ه�

فيه̀`````ا �لõنب̀`````ق باÿبõ.. �ل�سم̀`````اء بالÎ�ب.. 

.. �ل¶الم  qسطوري�  بالأ
q
�ملاء بالنار.. �لو�قعي

̀`````نo فيه̀`````ا �لنباتات  nس�rن
بالن̀`````ور... و�لت̀`````ي تoوؤ

نًة عاملاً �سحرياً  qسي̀`````اء، مكو� و�حليو�نات و�لأ

، وÎflقًة عاملي  mسيء� qسيء بكل� qيتحد في¬ كل

�ملوت و�حلي̀`````اة.. �لõمان و�ملكان.. �حل�سور 

و�لغياب.. �حللم و�ليق¶̀`````ة. كلo ق�سةm لدي¬ 

نافòةl نoطلq من خاللها على لوحةm هائلةm لعا⁄ 

م،  qكل ومتهدBمتا .. mرشيايل: م�سحو¥ ومرعب�

ولكنq¬ ل يفتقدo لع�سف̀`````ورةm يف �سمائ¬.. فهو 

أيادي¬ حتى  � qي “ت̀`````دòر �لقم™ �ل qح̀`````ني ي�سو

طفال  �إىل �ملوتى و�أبطال �لتاريï و�لرموز و�لأ

و�حلل̀`````م... فاإ‰ا يعqÈ باأق�سى ما Áكن عن 

�مي بعم̀`````قm روؤيوي،  qماأ�ساوي̀`````ة �حلا�̀`````رش �لد



Qƒ````````f øe á```````°TGôa

3422011  Rƒ`````````````````“    574  Oó`````````````````©dG

مهاجماً �لق�سور �لتي نرك�ص خلفها حتى يف 

�أحرê حل¶ات حياتنا خطورة. 

 qلكن ،
q
أدب¬ كابو�سي �سحيí �أن �لو�ق™ يف �

في¬ �سيÄ̀`````اً من روح »�ألف ليل̀`````ة وليلة«، وهو 

ن �لقتل في¬ �حتم̀`````ايلq �أحياناً،  »خائل̀`````ي« لأ

، وقد ل  mب̀`````ني نوم ويق¶̀`````ة oينو�ص nçو�حل̀`````د

أق̀`````ول: �إنq خيال¬ و��س™،  �أ�سيف �لكثري حني �

و�أبجديت¬ �سفافة وتوXيف̀`````¬ للحو��ص �سامل 

كالربي™، و�إن و�قعيت¬ م�سحونة باأحالمها، و�إن 

 çحية.. تتحد mكائنات í`````̀سياء لدي¬ ت�سب� �لأ

وتبكي.. حتى �حلõن ي�سبí �سخ�ساً، و�لنا�ص 

أ�سلوب¬  �لفا�سدون جم̀`````اد�ً... ولهò� جند يف �

 وروؤيا√ 
q
‹̀`````از �ل�سعر، و�إيقاع¬، زمن̀`````¬ �لكلي

بديqة.  �لبعيدة، ح�س̀`````ور√ �ملده�ص وغربت¬ �لأ

وجند في¬ ذل̀`````∂ �لدمè �ل�ساحر بني �ملعقول 

و�لالمعق̀`````ول.. ب̀`````ني �لطبيعة �لت̀`````ي لي�ست 

خلفيqًة للم�سه̀`````د �لق�س�سي، و�لدللت �لتي 

توحي بعا⁄m ثرx وغام�ص. 

¥ �أبد´ حالتm لنهائيًة  qõتتم mبروح �òوهك

لع̀`````و�⁄n وو�حاتm ل ح̀`````دود ملجازها �جلمايل 

، كاأي �أدب ر�ئ™.. mمده�سة mب�سهولة

¥µ
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 على �للغة �لعربي̀`````ة، �أطلقو� –وم̀`````ا يõ�لون يطلقون- 
o

̀`````ري oكث̀`````ريون من �لغ

ن بيدهم �حلل و�لعقد »تي�سريn �لنحو«، Xناً منهم �أن  nن̀`````د�ء�ت ينا�سدون فيها م

د�ء �للغوي لدى جمهور  مر –�إنr ح�سل- يحلt م�سكلة تدينq م�ستوى �لأ هò� �لأ

ن �لنحو �سيء، وقو�عد �للغة �سيء �Bخر!  ول: لأ �ملتعلم̀`````ني. وهò� هو �ÿطاأ �لأ

 …ôµa l¿’ nƒ nL ƒ¡a ƒëædG ÉeCG ،من كالم �لعرب tستل�oأج̀`````ل، قو�عد �للغة هي ما ي � …ôµa l¿’ nƒ nL ƒ¡a ƒëædG ÉeCG ،من كالم �لعرب tستل�oأج̀`````ل، قو�عد �للغة هي ما ي � …ôµa l¿’ nƒ nL ƒ¡a ƒëædG ÉeCG

!óYGƒ≤dG √òg ‘
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�إن ع̀`````دم �إدر�∑ هò√ �حلقيقة هو �لòي 

وي«;  rخطاأ نح �òيجعل �ملخت�سني يقولون: »ه

يريدون: »هò� خطاأ يف تطبيق �لقاعدة«!

»sö```ù بتخلي�سها ‡ا  oJ ¿CG ø```µÁ ó```YGƒ≤dG

Bر�ء،  ̀`````ق بها من تفريع̀`````ات وت�سعيب̀`````ات و� uل oع

وتي�سريه̀`````ا مفي̀`````د ب̀`````ال ريب، ولك̀`````ن �سمن 

حدود.

 , söù n« oj Ó```a -QƒcòŸG ¬Øjô©àH– ƒ```ëædG ÉeCG

 çو�إر õن̀`````¬ كن ن̀`````¬ كنõ و�إرÒ```°ù«J ‘  ç√! لأ ن̀`````¬ كنõ و�إرÒ```°ù«J ‘  ç√! لأ لأ ô``` sµØj q’CG Ö```éjh !√Ò```°ù«J ‘ ô``` sµØj q’CG Ö```éjh !√Ò```°ù«J ‘ 

فكري ع¶ي̀`````م، مثل ح�سارة �ملجتم™ �لعربي 

�سالم̀`````ي يف جمي™ �أقط̀`````ار√. لكن¬ �أحاط  �لإ

بقو�عد �للغ̀`````ة كال�رشنقة، فÔى �لنا�ص حتى 

IóYÉ≤dGيومنا هò� ل يفرقون بني IóYÉ≤dGيومنا هò� ل يفرقون بني IóYÉ≤dG، وما يدور 

حوله̀`````ا من تفك̀`````ري ور�أي و�ختال± وتناز´.. 

رç �لع¶يم يجب �أن نحف¶¬ ون�سون¬  هò� �لإ

Bبائه̀`````م، وترى �لأ·  أبناوؤنا ع¶م̀`````ة � ل̀`````ريى �

خ̀`````رى هò� �ل�رشح �لفك̀`````ري �ملعrجõ كلما  �لأ

. �لقو�عد Áكن �أن 
(1)

أقيم̀`````ت للفnخار �س̀`````و¥ �

، وقد جعل ه̀`````ò� �حللم حقيقة و�قعة  sرش`````̀�nيoت

�أحد �للغويني �ملعا�رشين، باأن �أنفق من عمر√ 

نحو�ً من /25000/ خم�س̀`````ة وع�رشين �ألف 

 êساعة عمل على �متد�د �سب™ �سنو�ت! �أخر�

يف نهايتها كتاباً ر�ئعاً �سما√:

 á¨∏dG óYGƒb Æƒ°U ó«©j ÜÉàc :±ÉØµdG

á«Hô©dG

�ست̀`````اذ �للغوي �ملع̀`````رو± يو�سف  �إن̀`````¬ �لأ

�ل�سيد�وي، -رحم¬ �هلل-. 

�سف �أن �مل�سوؤولني  أ�سد �لأ و‡ا يوؤ�سف ل¬ �

عن تعلي̀`````م �للغة �لعربي̀`````ة يف جمي™ مر�حل 

�لتعلي̀`````م، ⁄ ياأخ̀`````òو� بالتي�س̀`````ري �لكبري �لòي 

�سنع̀`````¬ �ل�سي̀`````د�وي، بل حاف¶̀`````و� على ما 

�عتادو√، م™ �أن نتائ̀`````è تطبيق¬ طو�ل عقود 

يsة �لبتة كما نرى! pس�rر nمديدة، غري م

nò مبا �سنع¬ �ل�سيد�وي،  pخoأ ولكن حتى لو �

فاإن ذل∂ لن يحلs �مل�سكلة �ملòكورة –م�سكلة 

د�ء �للغوي ل̀`````دى جمهور  ت̀`````دين م�ست̀`````وى �لأ

 ƒg Gògh ،ملتعلمني، خالفاً ملا يعتقد√ كثريون�

!ÊÉãdG CÉ£ÿG

```á```¨∏dG º! و�لدليل  u∏©J ’ ó```YGƒ≤dG ¿CG ∂```dP

عل̀`````ى �سح̀`````ة ه̀`````ò√ �ملقول̀`````ة �أن �أحدن̀`````ا لو 

حفß ع̀`````ن Xهر قلب كت̀`````اب قو�عد لغةm ما 

أو �سو�هما) ملا �سار  أو �لفرن�سية � نكليõية � (�لإ

أو �لكتابة بهò√ �للغة. ويكمن  ن �لكالم � pس� rيح

�ل�سب̀`````ب فيما قال̀`````¬ �بن خل̀`````دون قبل نحو 

/600/ �ستمÄ̀`````ة �سنة، يف »مقدمت¬« �ل�سهرية 

(�ص1081-1080):

 �òله qعل̀`````م �أن ملك̀`````ة �لل�سان �مل�̀`````رشي p�)
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qا  nلعهد قد ذهبت وف�سدت.. �إل �أن �للغات مل�

كانت ملكات.. كان تعلمها ‡كناً �ساأن �سائر 

�ملل̀`````كات. ووج¬ �لتعليم ملن يبتغي هò√ �مللكة 

 ßØëH ¬```°ùØf ò```NCÉj ويروم –�سيله̀`````ا، �أن

 ø```e º```¡Ñ«dÉ°SCG ≈```∏Y …QÉ```÷G Ëó```≤dG º```¡eÓc

å```jó◊Gh ¿BGô```≤dG, وكالم �ل�سلف، وflاطبات 

أ�سعارهم،  أ�سجاعه̀`````م و� فح̀`````ول �لع̀`````رب يف �

أي�س̀`````اً يف �سائر فنونهم،  وكلم̀`````ات �ملولqدين �

حت̀`````ى يتن̀`````õل لك̀`````Ìة حف¶̀`````¬ لكالمهم من 

ن  uقoل̀`````ة من ن�ساأ بينهم ولõملن¶وم و�ملنثور من�

�لعب̀`````ارة عن �ملقا�سد منهم; ثم يت�رش± بعد 

ب  nا يف �سمري√ على ح�س qذل̀`````∂ يف �لتعبري عم

 ¬¶ØMh √ÉYh Éeh ،عبار�تهم، وتاأليف كلماتهم

º```¡XÉØdCG Ö```«JôJh º```¡Ñ«dÉ°SCG ø```e; فتح�سل ل¬ 

هò√ �مللكة بهò� �حلفß و�ل�ستعمال، ويõد�د 

ة). qتهما ر�سوخاً وقوÌبك

لò� فاإن¬ م̀`````ا ⁄ تoغريq جòرياً طريقة تعليم 

 kÉjƒ¨d Ió```°SÉØdG áÄ«ÑdG í``` n∏°ü oJ ⁄ Éeh ،لعربية�

ن  qة، فل̀`````ن يتح�سÄلت̀`````ي تعي�̀`````ص فيه̀`````ا �لنا�س�

 �òي و�لتدهور. وهqدÎحلال، بل �سي�ستمر �ل�

�س̀`````الح يقت�س̀`````ي ت�سافر جه̀`````ود وز�ر�ت  �لإ
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عالم و�لثقافة  �لÎبي̀`````ة و�لتعليم �لع̀`````ايل و�لإ

و�ل�سناعة و�لتجارة و�لتموين و..

�ست̀`````اذ �لدكتور  وقد ن�̀`````رش �ل�سدي̀`````ق �لأ

ç في¬  qمقالً ‡ت̀`````از�ً –د 
(2)

مازن �ملب̀`````ار∑

ع̀`````ن عيوب مناهجنا يف تعليم �لعربية، وعن 

 ƒgh ،ب �لطالب �للغة`````̀ pك�سoإهم̀`````ال �أهم ما ي�

 á¨∏dG ذل∂ �أن .É¡à°SQÉ‡h É```gó«∏≤Jh É```¡YÉª°S

 á```°SQÉªŸGh  ß```Ø◊Gh  ´É```ª°ùdÉH  ’EG  Ö```°ùàµJ  ’

–كما بنيq �بن خلدون- ول يكت�سبها �لطالب 

أو تعديالت ل �ساأن  بحفß تف�سيالت نحوية �

ل¬ بها، �إن ⁄ يكن من �ملخت�سني بالعربية. 

جر�ء�ت  د �لدكتور �ملبار∑ بع�ص �لإ qوقد عد

�سالح �حلال. ولبد �أن  �لتي يجب �تخاذها لإ

ذهان، �أن �لبناء �أ�سعب  يكون و��سح̀`````اً يف �لأ

ج̀`````د�ً من �لهدم، و�أن �لف�س̀`````اد �للغوي �لòي 

�أ�ساب �لعملي̀`````ة �لتعليمية و�لÎبوية ل Áكن 

�لق�س̀`````اء علي¬ يف مدة ق�س̀`````رية. �إن �إ�سالح 

�حل̀`````ال للنهو�ص فعاًل مب�ست̀`````وى �للغة لدى 

�ملتعلمني، من �إتقان للقر�ءة و�لفهم، و�إجادة 

فهام، يتطلب �إر�ساد �أمو�ل طائلة  للتعبري و�لإ

طو�ل عقود من �لõمن.

ولي�̀`````ص �ملق̀`````ام هنا مقام �̀`````رشح تفا�سيل 

�لطريق̀`````ة �لو�جب �إتباعها للنهو�ص مب�ستوى 

د�ء �للغ̀`````وي –وه̀`````ò√ �لتفا�سي̀`````ل جاهõة  �لأ

 q∞µj »```µd لكالم� �òأق̀`````ول ه لدي- ولكني �

 ,ƒëædG Ò°ù«àH áÑdÉ£ŸG øY á«Hô©dG ≈∏Y o oÒ ö dG

 á«dh Dƒ°ùe á```«Hô©dG á¨∏dG ™```eÉ› π«ª– ø```Yh

ƒ```¨∏dG AGO… ل̀`````دى جمهور  C’G iƒ```à°ùe … qOô```J

�ملتعلمني، حتى من حملة �لدكتور�√!

ذل̀`````∂ �أن ‹ام™ �للغة ل �سلطان لها على 

من بيدهم �حلل و�لعق̀`````د (�أي على �سانعي 

�لق̀`````ر�ر، بلغة هò� �لع�̀`````رش)، ول ت�ست�سريها 

�جله̀`````ات �لر�سمية �ملعني̀`````ة بتعليم �ملو�طنني 

�للغة �لوطنية!

يف �حلقيقة ثمة م�سكل̀`````ة �أخرى هي �أن 

ق�سماً ل ي�ستهان ب¬ من �ملهتمني باللغة �لعربية 

لعون على  qم�سوؤولني وغري م�سوؤولني- ل يط–

بل �لكفيلة  tما كتب̀`````¬ ويكتب¬ �لعارف̀`````ون بال�س

بالنهو�̀`````ص �لفعلي مب�ست̀`````وى �متال∑ نا�سية 

�للغة �لوطنية. على �سبيل �ملثال:

1- كم ع̀`````دد �لòين �طلع̀`````و� على مقال 

�لدكتور �ملبار∑؟

2- كت̀`````اب »�لكف̀`````ا±« ل يòكر√ �أحد من 

بل تعليم  oمل�ستغلني بتعليم �لعربية و–�سني �س�

قو�عدها، م™ �أن �لقائمني على موق™ »�ل�سبكة 

نÎنت)، ويف   على �ل�سابك̀`````ة (�لإ
(3)

�لريفي̀`````ة«

 ïمقدمتهم �ل�سدي̀`````ق �لدكتور نور �لدين �سي
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�لكف̀`````ا±: كتاب يعيد �سوÆ قو�عد �للغة �لعربية، ليو�سف �ل�سي̀`````د�وي –�ل�سفحة 18. من�سور�ت د�ر �لفكر   -1

بدم�سق -1999.

�لتجدي̀`````د يف قو�عد �لعربية ومناهجها –د.مازن مبار∑- ‹لة ‹م™ �للغ̀`````ة �لعربية بدم�سق- �ملجلد84-   -2

ول-�ص49. �جلõء �لأ

ه̀`````ò� �ملوق™ (تعليم) reefnet.gov.sy �أقامت¬ وز�رة �لت�سالت بالتعاون م™ برنامè �لأ· �ملتحدة للتنمية   -3

.UNDP

¢ûeGƒ¡dG

عبيد، و�سعو� »�لكف̀`````ا±« يف موقعهم و‡ا 

ي�ستوقف �لن¶̀`````ر �أن �ملتو�سط �ل�سهري لعدد 

زو�ر »�لكفا±« يف موق™ �ل�سبكة �لريفية هو 

/17000/ �سبع̀`````ة ع�رش �ألف ز�ئر، مع¶مهم 

من غري �ل�سوريني!   

أخ̀`````ري�ً، �Bمل �أن يكون لهò√ �لكلمة �سدًى  �

لدى من يهمهم �أمر لغتنا �لعربية.

¥µ
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خط̀`````ل �ل�سغري) �إمارة  م̀`````™ �لòكرى �ÿم�س̀`````ني ملبايعة ب�سارة �ÿوري (�لأ

مارة، بل لنتòكر  أج̀`````ل �لإ �ل�سعر (4حõي̀`````ر�ن 1961)، نتوقف قلياًل لي�ص من �

زمناً قريباً عر± في¬ �ل�سعر �لعربي �زدهار�ً كبري�ً، وت�سدر�ً ومو�كبة حلركات 

مال  Bلتح̀`````رر و�لن�سال و�ل�ستقالل على �مت̀`````د�د �ساحة �لوطن �لعربي عن �ل�

حالم و�لطموحات  ن�سان �لعربي، ‹�سد�ً �لأ ماين �ملõدحمة يف وجد�ن �لإ و�لأ

�لنه�سوي̀`````ة يف و�حدة من �أهم �إرها�ساته̀`````ا و�ندفاعاتها، يف مرحلة –ولت 

.…Qƒ°S åMÉH

.¬ª°T ó«°TQ ¿ÉæØdG :»æØdG πª©dG

❁

ò

 Ió«°ü≤dG ¢SQÉa ..Ò¨°üdG π£N C’G

á«fGóLƒdGh á«æWƒdG

Oƒ©°ùe ôeÉ°SOƒ©°ùe ôeÉ°S

❁
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متمي̀`````õة “ثل̀`````ت باأبط̀`````ال ورم̀`````وز يف �لفن 

و�ل�سعر و�ل�سيا�س̀`````ة ماز�لو� ي�سكنون �لò�كرة 

�لعربي̀`````ة وينب�سون فيها. و�أما بالن�سبة للقب 

خطل �ل�سغري �ل̀`````òي منح¬ لنف�س¬ ب�سارة  �لأ

�ÿوري فيق̀`````ول: لقد �تخ̀`````òت هò� �للقب 

خطل �لتغلبي  ل�سببني هما: تاأثري �لكبري بالأ

�لòي تغنى باحلب و�لهوى و�لكاأ�ص، وثانيهما 

أنتقد  نني كنت � كي �أخفي ��سمي �حلقيقي لأ

�حلكام و�مل�ستعمرين و�أعو�نهم.

مارة بحد ذ�تها،  ولن نتوقف هنا عند �لإ

و�إن كانت �إح̀`````دى �ملحطات �لبارزة يف حياة 

ه̀`````ò� �ل�ساعر �لت̀`````ي توؤ�رش وتقي̀`````م و–تفل 

بد�عية �لف̀`````òة، �إذ ل �أمر�ء يف  بعطاء�ت̀`````¬ �لإ

م̀`````ر�ء �ل�سعر�ء  �ل�سع̀`````ر، حتى يف ع�̀`````رش �لأ

أمث̀`````ال �م̀`````رÇ �لقي�̀`````ص، بقي  �حلقيقي̀`````ني �

أ�سعر«  �ل�سجال قائم̀`````اً حول �أي �ل�سع̀`````ر�ء »�

من غري√، بقي �بن �س̀`````الم �جلمحي ي�سنف 

»طبقات¬« حتى �نته̀`````ى �إىل ت�س™ طبقات، و⁄ 

أربعة  أو � –تو �لطبقة �لو�حدة �أقل من ثالثة �

مدي »يو�زن« بني �أبي “ام  Bسعر�ء، وبقي �ل�

و�لبحÎي على مدى 500�سفحة لينتهي �إىل 

عدم تف�سيل ه̀`````ò� على ذ�∑. وبقي �لعرب، 

جمه̀`````ور�ً ونقاد�ً، يف�سلون ه̀`````ò� �ل�ساعر ثم 

ينتقل̀`````ون ليف�سلو� ذ�∑ عل̀`````ى غري√، وو�سل 

م̀`````ر �إىل تن�سيب �ل�ساع̀`````ر من �أجل  به̀`````م �لأ

بيت و�ح̀`````د من �ل�سعر، »فاأ�سعر �ل�سعر�ء هو 

�لقائل كò�«، وه̀`````ò� �إن دل على �سيء فاإ‰ا 

أ�سا�س̀`````اً على �أن »�ل�سعر ديو�ن �لعرب«،  يدل �

و�أن �لعرب �أعطو� يف هò� �لباب من �لفنون 

د�ب بحور�ً ز�خرة وقمماً �ساflة، ي�سعب  Bو�ل

معها �لنتق̀`````اء و�لتف�سيل، ف̀`````Îى �ملعلقات 

�ل�سهرية تارة �سبعاً لدى �لبع�ص، وتارة �أخرى 

خ̀`````ر، حتى �إذ� ��ستوى  Bت�سعاً لدى �لبع�ص �ل

لدى �لع̀`````رب علم �لنقد على غ̀`````ري �لò�ئقة 

�ل�سخ�سية و�لرو�ية و�حلكم �لò�تي، بل على 

أ�س�̀`````ص وقو�نني و�إعمال ن¶ر، كما هو �حلال  �

لدى �جلرج̀`````اين و�لقرطاجني وغريهم، و⁄ 

يعد �لنق̀`````د يلتفت كث̀`````ري�ً �إىل �ل�ساعر بقدر 

�لتفات̀`````¬ �إىل �لن�ص �ل�سع̀`````ري وما يحمل¬ من 

قيم جمالية و�جتماعي̀`````ة، وما يعÈ عن¬ من 

عبقرية وح�سارة ب�رش± �لن¶ر عن عبقرية 

�سخا�ص. �لأ

ول̀`````و ذهبنا مبا�̀`````رشة �إىل �لأخطل �لكبري 

̀`````ى با�سم̀`````¬ �أخطلن̀`````ا �ل�سغري،  qي ت�سمò`````̀ل�

أي�ساo �أن نحكم ل¬ من دون غري√ من  ل�سع̀`````ب �

ف�سلية، و��ستحال لدينا ولدى  معا�رشي¬ بالأ

جما´ على �إمارت¬ يف �ل�سعر،  نقاد ع�رش√ �لإ

خطل �أحد ثالثة من ندي¬ جرير  فلقد Xل �لأ

و�لف̀`````رزد¥ يتقلب عليهم �لنق̀`````اد ويحتارون 

ويتجادلون يف �أمر تف�سيل و�حد منهم على 

خ̀`````ر، دون �أن ي�سلو� �إىل مبايعة هò� دون  Bل�

ذ�∑، و�إ‰ا هò� �أمر من طبيعة �ل�سعر نف�س¬ 
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كمعطى عام ل Áنí موهبة 

ما نف�س̀`````¬ دون غريهما من 

�ملو�هب، ول ينفتق لعبقرية 

�أخرى.  لعبقري̀`````ة  وينغل̀`````ق 

أنف�سهم  � �ل�سع̀`````ر�ء  وت̀`````رى 

أنف�سهم  � أم̀`````ر  � يحتارون يف 

و�أمر زمالئهم ول يقطعون 

ف�سلية رغم �مليل  أي̀`````اً بالأ ر�

�لò�ت.  �إىل تف�سيل  �لد�ئم 

هò� جري̀`````ر ي�ساأل �بن¬: من 

أ�سعر �لعرب؟ فيقول:  � ترى 

�أيف �جلاهلية تق�سد �أم يف 

�س̀`````الم؟ يجيب: ق�سدت  �لإ

�س̀`````الم، ولكن مب̀`````ا �أن∂  �لإ

ذكرت �جلاهلية، فليكن يف 

�س̀`````الم. قال جرير: �أما يف  �جلاهلية ويف �لإ

�جلاهلية فõهري �ساعره̀`````م (يعني زهري بن 

�سالم فاإن �لفرزد¥  �أبي �سلم̀`````ى)، و�أما يف �لإ

هو نبع̀`````ة �ل�سعر. قال �لب̀`````ن: وماذ� تركت 

لنف�س∂ يا �أبي؟ قال: دعني قد نحرت �ل�سعر 

نح̀`````ر�. و�ل�ساهد فيما نروي¬ �أن جرير�ً رغم 

�عتد�د√ بنف�س¬ ورغم »خ�سومت¬« �لتقليدية 

للف̀`````رزد¥ و�أهاجيهم̀`````ا �ملتبادلة، ⁄ يÎدد يف 

ت�سميت̀`````¬ »نبعة �ل�سع̀`````ر«، وما نبع̀`````ة �ل�سعر 

ببعي̀`````دة عن �إم̀`````ارة �ل�سع̀`````ر �أو غريهما من 

لقاب. وما نòهب �إلي¬ ⁄ يغب عن �ساحب  �لأ

�ملنا�سب̀`````ة �لتي ن�ستعيده̀`````ا ونتوقف معها. ⁄ 

يغب عن �لأخطل �ل�سغري، �ل�ساعر �حلقيقي 

�ملب̀`````د´ و�لو�ثق من نف�س¬، لقد وعى �أخطلنا 

�ل�سغ̀`````ري جي̀`````د�ً �أن �ل�سع̀`````ر عد� ع̀`````ن كون¬ 

موهب̀`````ة ل يقررها �ساحبه̀`````ا ول ف�سل كبري 

، فاإن مو�سوع¬  qل̀`````¬ في¬، فهي معطى رب̀`````اين

وم�سادر �إلهام¬ هي معطى رباينq �أي�ساً عام 

ي�سمل جمي̀`````™ �ل�سعر�ء، وجمي™ �لنا�ص �لòين 

هم، ويف حل¶ات �لتجلي من حياتهم �سعر�ء 

أي�ساً، ويف ذل∂ يقول �لأخطل: �

ój  ¢†jô≤dG  ‘  ‹É`̀eh  ¢†jô≤dG  â¨°U

 Qó``̀≤``̀dG  ó``̀```̀j  hCG  ¬`̀ ``̀ «`̀a  á`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  ó``̀```̀j
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É`̀¡`̀Ñ`̀MÉ`̀ °`̀ü`̀d  π``̀°``̀†``̀a  ’  Ö`````̀gGƒ`````̀ŸG  ¿EG

.ô`̀gõ`̀∏`̀d  ö`̀û`̀æ`̀dÉ`̀c hCG  Ò`̀£`̀∏`̀d  äƒ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀c

م̀`````ارة بح̀`````د ذ�تها،  ل نتوق̀`````ف عن̀`````د �لإ

بل نتوق̀`````ف عند زمن مرحل̀`````ة مõدهرة من 

�لنه�س̀`````ة �لعربية وم̀`````ن �لقومي̀`````ة �لعربية، 

مرحلة ⁄ تعر± �لتفتيت �لطائفي و�ملòهبي، 

مرحل̀`````ة كان فيه̀`````ا �مل�سيحي̀`````ون، على �سبيل 

�ملث̀`````ال، �سباق̀`````ني �إىل �لق�ساي̀`````ا �لقومي̀`````ة، 

دباء  منافح̀`````ني ع̀`````ن �لعروبة، خ�سو�س̀`````اً �لأ

و�لكت̀`````اب و�أ�سحاب �لقلم منهم. بل �أكÌ من 

ذل∂، ويف مرحلة �سديدة �لدقة، لعبو� �لدور 

�ملتميõ يف ��ستنها�ص �لعروبة وحفß و�سيانة 

خط̀`````ل �ل�سغري �سوى  لغته̀`````ا وتر�ثها، وما �لأ

عالم �لòي̀`````ن نهلو� من  و�حد من ه̀`````وؤلء �لأ

�لعروبة و�لعربي̀`````ة وحف¶وها و“كنو� منها، 

أوق̀`````دو� فيها �سعلة موهبته̀`````م وعبقريتهم،  و�

Bيات جمالي̀`````ة و�إن�سانية.  لتتجل̀`````ى يف �سعر√ �

ومن هò� �لب̀`````اب يف تقديرنا، جرت مبايعة 

�لأخطل وجرى تن�سيب̀`````¬ �أمري�ً لل�سعر، ومن 

�لب̀`````اب نف�س¬ ن�سب �سوق̀`````ي وجرت مبايعت¬ 

قب̀`````اًل، حيå كان �لعرب مبتهجني بتخل�سهم 

من �حلك̀`````م �لعثماين متحم�س̀`````ني لنه�ستهم 

�لقومية، ول�ستع̀`````ادة زمام �ملبادرة يف تقرير 

�سوؤونهم وم�سريهم، فعم̀`````دو� �إىل �لحتفال 

أبرز ‡ثلي نه�ستهم  بòل∂ و�نتقو� و�حد�ً من �

(�أحمد �سوقي) وجعلو√ �أمري�ً لل�سعر، وكانت 

أك̀`````Ì منها لل�ساعر.  م̀`````ارة بالفعل لل�سعر � �لإ

خطل �ل�سغري حتى كاد  أي�ساً �لأ وهكò� بوي™ �

م̀`````ر ي�سبí تقليد�ً ل̀`````ول �ل�ستدر�∑ فيما  �لأ

بعد ��ست̀`````در�كاً منطقياً وطبيعياً باأن �ل�سعب 

مري  �لعرب̀`````ي هو �ل�ساعر �حلقيق̀`````ي، وهو �لأ

�حلقيق̀`````ي، وهو �لòي يرفد ه̀`````ò√ �ملو�هب 

و�لعبقريات مبعني �لقيم و�جلماليات.

أي�س̀`````اً ��ستطا´ �سعر�ء  وم̀`````ن هò� �لباب �

Bن̀`````ò�∑ �أن يقيمو� مهرجاناً  �لعربي̀`````ة �لكبار �

خطل �ل�سغري،  يف �سهر ني�سان عام1961 لالأ

�نتهى باحلفلة �لك̀`````Èى، حفلة �ملبايعة �لتي 

�أقيم̀`````ت يف ق�̀`````رش �ليوني�سك̀`````و يف ب̀`````ريوت 

ها �سعر�ء  qم
أ بتاري4ïحõي̀`````ر�ن 1961، و�لتي �

مندوبون من �لبلد�ن �لعربية وجامعة �لدول 

ع̀`````الن �لبيعة، وتو�ل̀`````ت �سهاد�ت  �لعربية لإ

�سع̀`````ر�ء �لعربية يف زميله̀`````م �لكبري �لأخطل 

أبو ري�سة، �أمني نخلة، �سعيد  �ل�سغري: عم̀`````ر �

عقل، حممد مهدي �جلو�هري، نõ�ر قباين، 

حممد �لفيتوري، �سالí جودت، كمال نا�رش، 

أباX̀`````ة، عبد �هلل �لقر�س̀`````ي، �أنطو�ن  � õيõع

أن�سي �حلاê، مليع̀`````ة عبا�ص عمارة،  ق̀`````از�ن، �

أر�سل̀`````و� ر�سالت حب  وغريه̀`````م، »و�Bخري̀`````ن �

خطل �ل�سغ̀`````ري، عندما  يل«، كم̀`````ا يق̀`````ول �لأ

كان̀`````و� ي�ساألون¬ عن ذل∂ �لطوفان من ر�سائل 

وق�سائد �ملبايعة.

و�إذ� كان �ملج̀`````ال هنا ل يت�س™ للعودة �إىل 
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�لكلمات �لتي �حتفى �حل�سور بها ب�ساعرهم، 

وكòل̀`````∂ �لق�سائد و�لر�سائ̀`````ل �لتي يحتويها 

أر�سيف عائلة �ل�ساعر، فقد �رتاأينا �أن ن�ستعيد  �

بع�ص عبار�ت كلمة �ل�ساعر نõ�ر قباين �لتي 

ألقاها خالل حف̀`````ل تاأبني �لأخطل �ل�سغري،  �

خط̀`````ل �ل�سغري  يقول نõ�ر قب̀`````اين: »كان �لأ

ب�ستان̀`````اً ونه̀`````ر�ً كبري�ً يب̀`````òر �لقمí يف حياة 

�ل�سعر �لعربي، و�لب�ساتني �لتي من نو´ ب�سارة 

أبو�بها مب̀`````وت �أ�سحابها،  �ÿ̀`````وري ل تقفل �

ربعينيات و�ÿم�سينيات  أننا �سعر�ء �لأ بدليل �

ل نõ�ل نقطف �ل̀`````ورد و�لتفاح و�لنجوم من 

�ل�سجر �لòي زرع¬ ب�سارة �ÿوري، وبالن�سبة 

يل كان ب�س̀`````ارة �ÿوري معلم̀`````اً كبري�ً، فقد 

تعلمت من̀`````¬ �لطر�وة و�لط̀`````الوة، وطريقت¬ 

لو�ن، �إن  يقاع̀`````ات و�لأ �ملده�س̀`````ة يف مêõ �لإ

ب�سارة �ÿ̀`````وري ⁄ ينح�رش عن �ل�سعر �لعربي 

أبد�ً، فهو موج̀`````ود يف كل دفاترنا  � å`````̀حلدي�

أوتار حناجرنا، �إن  وكل كتاباتن̀`````ا، وflبوء يف �

�سوت¬ ي�سكن يف كالمنا و�أبجديتنا كما ي�سكن 

�لنغ̀`````م يف ق�س�ص �لربابة، وكما ت�سكن �مليا√ 

يف ع̀`````رو¥ �ل�سخر، وكم̀`````ا ي�سكن �لكحل يف 

عي̀`````ون �جلميالت.. هò� �لرجل جعل �لõمن 

�ل�سعري زمناً �أخ�رش، وحول �لق�سيدة �لعربية 

�إىل مروحة ونول حرير، وبكلمة موجõة.. �إن 

�ل�سعر �لعربي ل ي̀`````õ�ل ي�سطفq يف ق�سائد 

ب�سارة �ÿوري وي�ستحم يف جد�ول كلمات¬«. 

ولن ن�ستõيد على �سه̀`````ادة نõ�ر قباين �ملعÈة 

يف �ساع̀`````ر »�لهوى و�ل�سباب« �سوى �لق�سيدة 

�لتي غناها حممد عب̀`````د �لوهاب، ومطلعها 

�ل�سهري:

 Oƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ŸG π```````̀e C’Gh ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dGh iƒ```̀¡```̀dG

É`````«``M ô```̀©```̀°```̀û```̀dG å```©```Ñ```à```a »```̀ ````̀Mƒ```̀ ````̀J

 Oƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ŸG π```````̀e C’Gh ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dGh iƒ```̀¡```̀dG

É```` qjó````j ø```̀````̀````̀e É``̀ ```̀¡``̀©``̀«``̀ª``̀L â```̀ ````̀YÉ```̀°```̀V

≈```̀é```̀◊G  hP  ¢````̀ SCÉ````̀ `````̀µ````̀ dG  Üô```̀ ````̀ ````̀°```̀û```̀j

É`̀ q«`̀°`̀T ¢``̀SCÉ``̀µ``̀dG IQGô`````b ‘ ó`̀``̀¨`̀d »`̀≤`̀Ñ`̀jh

 »`̀ °`̀SCÉ`̀c â```Zô```aCÉ```a ó```̀Z »``̀```̀d ø`̀ ``̀µ`̀j ⁄

É``«``à``Ø``°``T ≈``̀ ```̀ ```̀ ```̀ ∏``̀Y É``̀ ```̀¡``̀à``̀ª``̀£``̀M º`````````K

مري  ولكن لبد �أن نتوقف عند تو��س™ �لأ

ومناقبيت¬ �لعالية ودماثت¬ �لتي جعلت جمي™ 

BنÁ ∑�òح�سون¬ هò√ �لثقة،  فحول �لعربية �

ويقلدون̀`````¬ هò� �ل�̀`````رش±، وي�سمون̀`````¬ �أمري�ً 

لل�سعر، تو��س™ ورق̀`````ة تتبديان يف �لق�سيدة 

ألقاها يف منا�سبة مبايعت¬: �لتي �

…ôªb  ’h  »°ùª°T  ’  âëÑ°UCG  Ωƒ`̀«`̀dG

ô``̀Jh Ó````̀H  Oƒ`````̀Y ≈``̀ ∏``̀Y »``̀æ``̀¨``̀j GP ø````̀e

äô``Ø``f  É```̀¡```̀ oà```̀ rHPÉ```̀L  GPEG  ‘Gƒ```̀≤```̀∏```̀d  É````e

È`̀c ≈``̀∏``̀Y »``̀æ``̀à``̀fÉ``̀Nh »``̀HÉ``̀Ñ``̀°``̀T â````̀YQ

أي�س̀`````اً �أن نتوقف عن̀`````د �سد�قت¬  ولبد �

للمو�سيقار حممد عبد �لوهاب، حيå �أعطى 

هò� �لثنائي �ل�سعر و�ملو�سيقى �أجمل ما �سهر 

علي̀`````¬ �لعرب و��ستمعو� �إلي̀`````¬، مثل ق�سيدة: 
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ي̀`````ا ورد مني ي�سÎي̀`````∂.. وللحبيب يهدي∂.. 

�سقت جيوب �لغ̀`````õل.. و�نبí �سوت �لقبل.. 

على �ل�سفا√ �لتي ت�رشب من مهجتي.        

أو �لق�سي̀`````دة �لر�ئع̀`````ة �لت̀`````ي ر�أت �لنور  �

و�للحن على �سفا± نهر �لÈدوين يف مدينة 

زحلة، حي̀`````å “نت �إح̀`````دى جميالت لبنان 

خطل �أن تك̀`````ون ملكة، فما كان من¬  أم̀`````ام �لأ �

�إل �لتاأمل �لعمي̀`````ق فÎة، ثم ولدت ق�سيدت¬ 

رو´: �لأ

∂```̀jó```̀j ∂````̀∏````̀e ∫É```````̀ª```````̀÷Gh É```̀Ñ```̀ °```̀ü```̀dG

∂```̀«```̀LÉ```̀J  ø````````̀e  qõ````````````````̀YCG  êÉ``````````̀J  q…CG

∂`̀æ`̀e kGó```̀°```̀ù```̀M ¬``̀°``̀ù``̀Ø``̀f OQƒ````````̀dG π```à```b

∂```̀«```̀à```̀æ```̀Lh  ‘  √É``````````````̀eO  ≈``````````̀≤``````````̀dCGh

É``̀Ÿ ô```````̀gõ```````̀dG â````̀ ∏````̀e äÉ``````̀ °``````̀TGô``````̀Ø``````̀dGh

∂`̀«`̀à`̀Ø`̀°`̀T ø````̀Y ΩÉ````̀°````̀ù````̀f C’G É``̀¡``̀à``̀Kó``̀M

أ يدندن  وم̀`````ا كان عبد �لوهاب �إل �أن بد�

غنية �لر�ئعة. حلنها، وكانت �لأ

و⁄ يكن ب�سارة �ÿوري ‹رد �ساعر غõل 

أبد´، بل كان م�سكوناً  تف̀`````و¥ يف هò� �لباب و�

بهاج�ص �لعروب̀`````ة و�لوطنية، كما كان ‡تلÄاً 

بانتمائ¬ �لقومي و�لعرب̀`````ي، وهو �ل�سحفي، 

و�ساحب �جلري̀`````دة وفار�ص �ملقال̀`````ة، مثلما 

أ�سهر  ما ه̀`````و �أمري وفار�ص �لق�سي̀`````دة. ومن �

ق�سائد√ �لوطنية ق�سي̀`````دة »فل�سطني« �لتي 

ن¶مها عن̀`````د حلول �لنكبة، ودع̀`````ا فيها �إىل 

أج̀`````ل فل�سطني،  �لن�س̀`````ال و�ل�ست�سه̀`````اد من �

وفيها يتاأجè �سعور√ �لقومي، ويرى �أن �لعرب 

�أمة و�حدة لها تاريخها �ملجيد، و‡ا جاء يف 

هò√ �لق�سيدة:

É````̀fÉ````̀eõ````̀dGh É```̀ æ```̀Y AÉ```̀«```̀ ∏```̀©```̀ dG π```̀ FÉ```̀ °```̀ S

É```̀fÉ```̀aô```̀Y ò`````̀e ká```````````̀ qeP É````fô````Ø````N π`````̀g

É```æ```d â```````̀fÉ```````̀c »```````̀à```````̀dG äGAhô```````````````````````̀ ŸG

É```̀fÉ```̀eO  ‘  GÒ```̀©```̀°```̀S  …ô``````̀Œ  ∫õ``````̀J  ⁄

É```````````̀fBGQ É````````̀Ÿ É`````̀æ`````̀d ó```````é```````ŸG ∂````̀ë````̀ °````̀V

É```̀fGƒ```̀d kÉ```Zƒ```Ñ```°```ü```e AGó`````````````̀Y C’G Ωó``````̀H

É`̀¡`̀jô`̀Y »``µ``°``û``J AGô```ë```°```ü```dG â``̀é``̀°``̀V

É```````̀fÉ```````̀NOh GÒ``````````````̀FR É````̀gÉ````̀ fƒ````̀ °````̀ù````̀µ````̀a

º`̀¡`̀Mô`̀L  ¢`̀ù`̀ª`̀∏`̀f  ∫É````̀£````̀H C’G  ¤EG  º```̀b

É````̀fGó````̀j Ö````«````£````dÉ````H í```̀Ñ```̀°```̀ù```̀J á```̀ °```̀ù```̀Ÿ

خطل �ل�سغري بديار �لعرب  ولقد تغنى �لأ

وخا�سة دم�سق، هò√ �ملدينة �لتي �أحبها بكل 

جو�رح̀`````¬ وكان يÎدد �إليه̀`````ا با�ستمر�ر، فقد 

غنى لأ‹ادها وتغنى مبفاخرها، فيقول يف 

ق�سيدت̀`````¬ »�ل�سم�ص«، و�لت̀`````ي �أهد�ها ملدينة 

دم�سق:

≈`̀∏`̀©`̀dGh ô``̀NÉ``̀Ø``̀ŸG ≈``̀∏``̀Y ≥``̀°``̀û``̀eO É`̀¡`̀«`̀J

OÉ```̀¡```̀é```̀H ¬````̀à````̀∏````̀°````̀Uh OÉ```````¡```````÷G Ò```````Z

á```«```eCG ñƒ```«```°```T ø````̀e π``̀FÉ``̀ª``̀ °``̀û``̀dG ∂```∏```J

OGó``````````̀L C’G  ‘  äÉ```̀ë```̀Ø```̀æ```̀dG  á```̀bÉ```̀Ñ```̀Y

º``̀¡``̀JÉ``̀jGQ ≈``̀ ∏``̀Y º```̀¡```̀eQGƒ```̀°```̀U â``̀©``̀∏``̀N

OÉ```````̀Ñ```````̀c C’G ø```````̀e á```̀¨```̀Ñ```̀ °```̀ü```̀e Ó`````̀∏`````̀M
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Qƒ£°S ‘ Ò¨°üdG π£N C’G

- ولد ب�سارة �ÿوري (�لأخطل �ل�سغري) 

Bذ�ر عام 1885 يف بريوت، وكان و�لد√  يف 19�

طبيباً على طريقة �بن �سينا.

- در�̀`````ص يف مدر�س̀`````ة مطر�ني̀`````ة �لروم 

رثوذك�̀`````ص يف بريوت، ثم �نتقل �إىل مدر�سة  �لأ

�حلكمة متابعاً درو�س¬.

أن�س̀`````اأ جري̀`````دة »�لÈ¥« ع̀`````ام 1908،  � -

فكانت ل�سان ح̀`````ال �لد�عني لال�ستقالل عن 

�حلكم �لعثماين. ت�سم̀`````ى بالأخطل �ل�سغري 

وىل، يوم كان عهد  �إب̀`````ان �حلرب �لعاملي̀`````ة �لأ

جم̀`````ال با�سا يف �سورية ولبن̀`````ان �لòي ن�سب 

�مل�سان̀`````ق، فاأخò يوق™ مقالت̀`````¬ �سد �حلكم 

�لعثماين با�سم »�لأخطل �ل�سغري«.

- �نتخ̀`````ب نقيباً لل�سحاف̀`````ة عام1925، 

وتويف عميد�ً لنقباء �ل�سحافة �للبنانية.

أ�س̀`````در �ملفو�̀`````ص �ل�سام̀`````ي �لفرن�سي  � -

 »¥Èمر�سوم̀`````اً باإلغ̀`````اء �متي̀`````از جري̀`````دة »�ل

عل̀`````ى �إثر “ثيل¬ لبن̀`````ان يف حفل تاأبني �ملل∂ 

 åول يف بغد�د ع̀`````ام 1930، حي في�س̀`````ل �لأ

�ألقى ق�سي̀`````دة وطنية م�سه̀`````ورة يدعو فيها 

�إىل ��ستقالل �لبلد�ن �لعربية عن �لنتد�بني 

�لفرن�سي و�لÈيطاين.

ول،  - مثل لبنان يف تاأبني �ملل∂ في�سل �لأ

 ßويف تاأبني �سعد زغلول و�أحمد �سوقي وحاف

�إبر�هيم(م�رش)، ويف تاأبني �ملجاهد �إبر�هيم 

هنانو، ويف مهرجان �ملتنبي يف حلب(�سورية)، 

لفية لل�ساعر �لفار�سي �لكبري  ويف �لòكرى �لأ

�لفردو�سي يف بريوت.

- �سدر ل¬ ديو�ن̀`````ان: (�لهوى و�ل�سباب)، 

و(�سعر �لأخطل �ل�سغري).

ربعاء 31“وز عام 1968. - تويف يوم �لأ

¥µ
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كان �لدكتور �سفوح خري، �بن حي �لقيمرية، وحامل �ملاج�ستري و�لدكتور�√ 

باجلغر�فية حري�ساً على �مل�ساهمة يف �ملو�سوعة �ل�سورية، بتكليف من رئا�ستها، 

وخا�سة يف �جلغر�فيا وعلم �حلي̀`````اة، وقد �أو�سى باقتناء �ملو�سوعات �لعربية 

�لتي تكتب ول تÎجم، كي يعم هò� �لنمط من �لثقافة �ملعرفية.

د�ب يف جامعة  Bكر �أن �لدكتور خ̀`````ري كان عميد كلية �لòوم̀`````ن �جلدير بال

قليمية  دم�س̀`````ق ول¬ م�ساهم̀`````ات وكتابات هام̀`````ة يف �جلغر�فية �ملحلي̀`````ة و�لإ

❁❁

ò
…Qƒ°S ¢UÉbh ÖjOCG

 :ÒN ìƒØ°U QƒàcódG

IÉ«◊G º∏Yh á«aGô¨÷G PÉà°SCG

Öæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEGÖæ°T ƒHCG ∫OÉY :OGóYEG
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خا�س̀`````ة، وقد ��ستفادت م̀`````ن علم¬ جامعات 

مار�ت �لعربية �ملتحدة  �جلõ�ئر (وهر�ن) و�لإ

(�لعني).

 �òولك̀`````م ي�رشين �أن يك̀`````ون حماوري يف ه

�لعدد من »�ملعرفة«

❁				❁				❁

ájôª«≤dG »M

كان يف منõل̀`````¬ يف �ساحي̀`````ة دم̀`````ر، وهو 

 Ëي يبعد كثري�ً ع̀`````ن حي¬ �لقدò`````̀ل �لõ`````̀ملن�

أن¬ د�خل  »حي �لقيمرية« �لòي من �ملعرو± �

ن¬ تقاعد  �ل�سور، فهو دم�سق̀`````ي حقيقي، ولأ

وبل̀`````≠ �لثمانني من عمر√، م̀`````د �هلل ل¬ في¬، 

يق�س̀`````ي �أوقات¬ يف �لكتابة و�لقر�ءة، و�لتõود 

مبا ه̀`````و مفيد لخت�سا�س¬، فقد ذهبت �إلي¬ 

أ ب¬  أبد� يف �ل�ساحي̀`````ة، و�ساألت¬ �ل�سوؤ�ل �لòي �

حو�ري عادة:

..á°SGQódGh ódƒŸG

 ≈```∏Y »```æàaôY Ó```g :ìƒ```Ø°U Qƒ```àcO -

?á°SGQódGh ∂JCÉ°ûfh ∑ódƒe

• ولدت عام 1931 يف دم�سق.
قاطعت¬:

.¿PEG IóMGh ø°S ‘ øëf -

قال:

ه̀`````ò� من ح�سن ح¶̀`````ي، خا�سة و�أن∂، • ه̀`````ò� من ح�سن ح¶̀`````ي، خا�سة و�أن∂، • ه̀`````ò� من ح�سن ح¶̀`````ي، خا�سة و�أن∂، 

�بن حارتي.

Iõ«ªàŸG á«ª∏©dG ¬JÉLQO

• ول̀`````دت يف حي �لقيمري̀`````ة بدم�سق يف 
�أ�رشة متو�سطة، وح�سل̀`````ت على دبلوم معهد 

�لبحوç و�لدر��س̀`````ات �لعربية بالقاهرة عام 

1962، وح�سل̀`````ت عل̀`````ى �ملاج�ست̀`````ري بتقدير 

‡تاز م̀`````ن جامع̀`````ة �لقاهرة ع̀`````ام 1994، 

د�ب (ق�سم  Bكما ح�سلت على �لدكت̀`````ور�√ بال

�جلغر�في̀`````ة) من جامعة �لقاهرة عام 1967 

وىل.  مبرتبة �ل�رش± �لأ

وقد �سغلت من�سب رئا�سة ق�سم �جلغر�فية 

يف كل من جامعة دم�سق وجامعة وهر�ن يف 

مار�ت  �جلمهوري̀`````ة �جلõ�ئرية وجامع̀`````ة �لإ

�لعربية �ملتحدة يف مدينة �لعني، كما �سغلت 

د�ب بجامعة دم�سق،  Bمن�سب عميد كلي̀`````ة �ل

ن�ساني̀`````ة يف هيÄة  ورئا�س̀`````ة ق�سم �لعل̀`````وم �لإ

�ملو�سوعة �لعربية.

و�سارك̀`````ت يف ع�سوية ع̀`````دد من �للجان 

و�ملجال�̀`````ص �جلامعي̀`````ة، ون�رشت ع̀`````دد�ً من 

بح̀`````اç �لعلمي̀`````ة، �إ�سافة �إىل  �ملق̀`````الت و�لأ

‹موعة من �ملوؤلفات �جلغر�فية نòكر منها 

غوطة دم�سق ومدينة دم�سق و�سورية (�لبناء 

 åحل�س̀`````اري و�لكيان �لقت�س̀`````ادي) و�لبح�

أ�ساليب̀`````¬، و�لتنمية  �جلغ̀`````ر�يف، مناهج̀`````¬ و�

قليمي و�لتخطيط �جلغر�يف. و�لتخطيط �لإ

أم بارد�ً؟ �ساألني ماذ� ت�رشب؟ �ساخناً �

قلت: ل لõوم.
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قال: �أنت �سيفي، ومن عادة �لقيمري �أن 

يكرم �سيف¬، �أل تعر± هò�؟

وطلبت فنجان قهوة.

ورحت �أوج¬ �إلي¬ �سوؤ�يل �لثاين، �ساألت¬:

 ,»YGóH E’G ÜO C’G øY äó©àHG ∂fCG iQCG -

 ∂```d ¿CG ΩCG ,»```Yƒ°SƒŸG π```ª©dG ¤EG â```¡ŒGh

 á```°ü≤dÉc »```YGóH E’G π```ª©dG ‘ äÉ```ªgÉ°ùe

?ÉgöûæJ ⁄ ,ô©°ûdGh ájGhôdGh

ΩÓY C’G øe IOÉaEG

�بت�سم و�أجاب:

• لق̀`````د وج̀`````دت يف �ملو�سوع̀`````ة �لغني̀`````ة 
فادة م̀`````ن �أعالم �لفكر يف  فر�س̀`````ة طيبة لالإ

�سوري̀`````ة ول يخف̀`````ى �أن �ملو�سوع̀`````ة �لعربية 

Œم̀`````™ بني دفتيه̀`````ا flتلف ف̀`````رو´ �ملعرفة، 

مرتبة ح�سب مو�سوعات̀`````ي باأ�سلوب �ملعاجم 

�ستاذ �لدكتور �سعيد  �ملعروفة، وقد كلفني �لأ

) برئا�سة  mò`````̀Äحلفار (مدي̀`````ر �ملو�سوعة يوم�

 ïي ي�سم �لتاريò`````̀ن�سانية �ل ق�س̀`````م �لعلوم �لإ

و�جلغر�في̀`````ة و�لفل�سفة وعلم �لجتما´ وعلم 

أ�سهمت بكتابة بع�ص  عالم وقد � �ملكتبات و�لإ

قليمي و�بن  �ملو�سوعات مثل �لتخطي̀`````ط �لإ

حوقل و�ملجال �جلغ̀`````ر�يف وجغر�فية مدينة 

دم�سق و�لقنيط̀`````رة (مدينة حماف¶ة) وم�رش 

وليبيا (جغر�فيا) وغريها كثري.

πeÉ°T »Yƒ°SƒŸG πª©dG

وهنا وجهت �إىل �ملو�سوعي �لكبري �لدكتور 

:åسفوح خري �سوؤ�يل �لثال�

 ¿CG øµÁ πg ,áYƒ°SƒŸG ‘ ΩÉg QhO ∂d -

?É¡«a ∂ªàgÉ°ùeh ∑QhO ‹ ìöûJ

• ل �س̀`````∂ يف �أن �لعم̀`````ل �ملو�سوعي عمل 
أنو�´ �ملعرفة، و�ملو�سوعة  �سامل، يغطي flتلف �

 åلبح� õلية �أو مر�كõلعربي̀`````ة يف �ملكتبة �ملن�

�لعلمي تغني عن ع�رش�ت �لكتب �ملتخ�س�سة 

و�أعتقد �أن �ملو�سوعة �لعربية قد �أدت دورها 

كام̀`````اًل يف ه̀`````ò√ �لفÎة وكنت �أ“ن̀`````ى �إعادة 

أ�سوة ببقية �ملو�سوعات  طباعتها �أكÌ من مرة �

�لعاملي̀`````ة لتغطية ما يج̀`````د من معلومات، ول 

يخف̀`````ى �أن ع�رشن̀`````ا هو ع�̀`````رش �ملو�سوعات 

مثل �ملو�سوعة �لطبي̀`````ة و�ملو�سوعة �ل�سبابية 

.ïطفال �ل ومو�سوعة �لأ

É¡àWƒZh ≥°ûeO

 âÑàc πg ƒgh ,™HGôdG ‹G Dƒ°S ≈∏Y kGOQh -

?É¡àWƒZh ≥°ûeO øY

• لق̀`````د كتبت عن غوط̀`````ة دم�سق ومدينة 
دم�سق، ثم �Œهت �إىل مناهè �لبحå �إدر�كاً 

هميته̀`````ا، وكان �Bخره̀`````ا �جلغر�فية:  مني لأ

مو�سوعها ومناهجه̀`````ا و�أهد�فها �لتي تولت 

طباعته̀`````ا ون�رشه̀`````ا وتوزيعه̀`````ا د�ر �لفك̀`````ر 

بدم�سق.
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á«æ«£°ù∏ØdG áYƒ°SƒŸG

 äÉYƒ°SƒŸG øY ¢```ùeÉÿG ‹G Dƒ```°S ¿Éch -

 É```¡jCGh  Ò```N Qƒ```àcódG  É```¡«∏Y ±ô```©J  »```àdG

:∫É≤a ,¬jód ∫ƒÑ≤e

• لق̀`````د �طلعت على بع�̀`````ص �ملو�سوعات 
�لعربية، ولح¶̀`````ت �أن مع¶مها كان ترجمة 

جنبية، ول �س∂  حرفية لبع�ص �ملو�سوعات �لأ

ن  �أن �أف�سله̀`````ا كانت �ملو�سوعة �لفل�سطينية لأ

ق�سماً كبري�ً منها كتب باأقالم عربية.

 Üƒ∏°SCÉH á«aGô¨÷G â```Ñàc πg :âdCÉ°S -

 ?∂«∏Y â©æàeG ΩCG »HOCG

�أجاب: 

ájÉZ ’ á∏«°Sh ÜO C’G

دب ه̀`````و ذل∂ �لفن  أوؤمن ب̀`````اأن �لأ أن̀`````ا � � •
أد�ة  �جلميل �لòي يتخò م̀`````ن �للغة �لعربية �

أد�ة تفكري وتعبري  د�ة ه̀`````ي � ل̀`````¬، و�أن هò√ �لأ

دب  خرين، ولòل̀`````∂ كان �لأ Bوتو��سل م̀`````™ �ل

عندي و�سيلة ل غاية، ومن ثم حاولت جهدي 

تقدË �جلغر�فية بثوب �أدبي يحلو للناXرين 

�إلي¬ وذل∂ يف حدود �إمكاناتي �ملتو��سعة.

AGhódG

و��ستاأذنني وخرê لبع�ص �لوقت، ورحت 

أت�سف̀`````í �ملو�سوع̀`````ة �ل�سورية �لت̀`````ي كان قد  �

و�سعه̀`````ا �أمام̀`````ي مل�ساهدتها، وق̀`````د وجدتها 

حبلى باملو��سي̀`````™ �لهامة، وخا�سة مو��سيع¬ 

�جلغر�في̀`````ة �لت̀`````ي كتبه̀`````ا، وعندم̀`````ا ع̀`````اد 

وقال: جاء موعد �ل̀`````دو�ء فòهبت و�أخòت¬، 

�عòرين،

أ�سÄلتي  و�ساألت �هلل �أن يعافي¬ وعدت �إىل �

أو ت�ساي̀`````ق منها.  أن¬ مله̀`````ا � أ�سع̀`````ر � �لت̀`````ي ⁄ �

ووجهت �إلي¬ �سوؤ�يل �ل�ساب™ �ÿا�ص بامليا√ يف 

دم�سق، وقد كنت قر�أت يف كتاب عن �مليا√ يف 

�لعا�سمة �ل�سورية عدة تقارير منقولة عن¬.

�أجاب:

ájQƒ°S ‘  √É«ŸG

• �ملي̀`````ا√ يف �سورية لي�س̀`````ت تخ�س�ساً يف 
در��ستي ولكنها “ثل جõء�ً من در��سة �ملكان 

يف �سوري̀`````ة عموم̀`````اً و�أهميتها تف̀`````و¥ كل ما 

هميتها يف �لõر�عة �لتي تعد عماد  عد�ها لأ

�حلياة �لقت�سادية يف �سورية.
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ájôgÉ¶dG áÑàµŸG

وكان جو�ب¬ عن �سوؤ�يل �لثامن كما يلي:

أنا من حي �لقيمرية د�خل �سور دم�سق  � •
�لقدÁة ول �س∂ يف �أن قرب هò� �حلي من 

�ملكتبة �ل¶اهرية ق̀`````د �ساعدين على �لÎدد 

با�ستمر�ر على ه̀`````ò√ �ملكتبة �لعامرة بالكثري 

من �ملر�ج™ و�مل�سادر �لعربية �لقدÁة.

ájôgÉ¶dG QhO

وىل  أي�ساً �أخòت ثقافتي �لأ أنا � وقلت ل¬: �

من �ملكتبة �ل¶اهري̀`````ة �لتي كانت قريبة من 

ح̀`````ي �لقيمرية. لكنني �Œه̀`````ت يف قر�ء�تي 

�إىل �لق�س�ص و�لرو�يات و�مل�رشحيات، وكتب 

�لò�ت، وهò� غ̀`````ري �خت�سا�س∂ بالطب™، �إن 

للمكتب̀`````ة �ل¶اهرية دور�ً يف تكويني �لفكري 

و�لثقايف.

 π```Ñbh  ™```°SÉàdG  ∫G Dƒ```°ùdG  ¬```«dEG  â```¡Lhh

.ÒN C’G

�أجاب:

• بعد �لعم̀`````ل يف �جلامع̀`````ة، و�ملو�سوعة 

�لعربي̀`````ة تو�سلت �إىل قناع̀`````ة ب�رشورة �إغناء 

�ملو�سوعة �لعربية يف �ملنازل و�ملر�كõ �لثقافية 

نها  ومكتبات �ملد�ر�ص و�جلامعات �ملختلفة لأ

ي فر´ من فرو´ �ملعرفة. كما  مرج™ ‡تاز لأ

�أدعو �إىل �إدخال م̀`````ادة �ملكتبة �لعربية �لتي 

وىل من ق�سم �للغة �لعربية  تدر�ص يف �ل�سنة �لأ

دبية  م™ flتلف ف̀`````رو´ �جلامعة �لعلمية و�لأ

كما �أدعو �ملتõوجني �جلدد �إىل �إ�سافة مكتبة 

�سغرية �سمن جهاز �لعرو�ص لو�س™ �ملو�سوعة 

�لعربية في̀`````¬ �إ�سافة �إىل معجم لغوي ب�سيط 

و�أطل�ص للعا⁄ كحد �أدنى للمكتبة �ملنõلية.

❁				❁				❁

كان ه̀`````ò� �للقاء و�حلو�ر م̀`````ن �للقاء�ت 

و�حلو�ر�ت �لر�ئعة �لتي �أجريتها يف »�ملعرفة« 

وكان كالم �لدكتور ��ستثنائياً ف�سكر�ً ل¬  على 

هò� �حلو�ر �لهام.

¥µ
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�حتف̀`````ل يف ر�م �هلل باإطال¥ �لطبع̀`````ة �لثانية من كتاب »تاريï فل�سطني يف 

أبو �جلبني، ي�سم ‹موعة كبرية  طو�ب̀`````™ �لÈيد« ل�ساحب¬ نادر خ̀`````ريي �لدين �

أبو  م̀`````ن �لطو�ب™ �ل�سادرة يف فل�سطني �أو عنها يف عدد من دول �لعا⁄ جمعها �

�جلبني على مد�ر خم�سني عاماً م™ تقدË �رشح لهò√ �لطو�ب™ و�ل¶رو± �لتي 

جنليõية. �سدرت فيها باللغتني �لعربية و�لإ

❁

ò
(ájQƒ°S) »Hô©dG çGÎdG ‘ åMÉHh ÖjOCG

 •É°ûædG øe äÉëØ°U

‘É≤ãdG
❁

Ú°ù◊G óªMCGÚ°ù◊G óªMCG
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�أو�سحت موؤ�س�سة �لدر��سات �لفل�سطينية 

أن¬ »يروي من خالل  يف تعليقها على �لكتاب �

 ïلتاري� Èيد عروب̀`````ة فل�سطني عÈطو�ب™ �ل

أم̀`````ام جمي™ حماولت تق�سيمها بدء�ً  متوقفا �

وىل يف  باإقام̀`````ة �مل�ستعم̀`````ر�ت �ل�سهيونية �لأ

�سبعينيات �لقرن �لتا�س™ ع�رش و�نتهاء باإقامة 

�ل�سلط̀`````ة �لوطني̀`````ة �لفل�سطيني̀`````ة على جõء 

�سغري من �أر�ص فل�سطني«.

ويعر�̀`````ص �لكتاب �لو�ق™ يف 490 �سفحة 

 ïول من¬ تاري من �لقط™ �لكبري يف �جلõء �لأ

�لÈيد يف فل�سط̀`````ني و�لطو�ب™ �لتي �سدرت 

فيها خ̀`````الل flتلف �لع�س̀`````ور بينما يعر�ص 

�جل̀`````õء �لثاين مع¶̀`````م �إن ⁄ يكن كل �لطو�ب™ 

�لتي �أ�سدرتها دول �لعا⁄ عن فل�سطني �أو عن 

�لق�سية �لفل�سطينية �أو حولها.

خرى من  ج̀`````õ�ء �لثالث̀`````ة �لأ وتعال̀`````è �لأ

�لكت̀`````اب »مو�سوع̀`````ات ه̀`````ò√ �لطو�ب™ منها 

Xه̀`````ور �لت�سامن م̀`````™ �ل�سع̀`````ب �لفل�سطيني 

لجÄ̀`````ا ومقاوم̀`````ا ومنتف�سا و�أخ̀`````رى ت¶هر 

وخريط̀`````ة  �لفل�سطين̀`````ي  و�لعل̀`````م  �لقد�̀`````ص 

 èملتعل̀`````ق بها. بينما يعال� ïفل�سطني و�لتاري

خري �لطو�ب̀`````™ �لتي ت�سور �ملعار∑  �جلõء �لأ

أر�̀`````ص فل�سط̀`````ني �أو من  �لت̀`````ي د�رت عل̀`````ى �

�أجل فل�سطني ويòك̀`````ر باجلر�ئم �ل�سهيونية 

�سد �ل�سع̀`````ب �لفل�سطيني من تهجري وتدمري 

ث̀`````ار وحر¥ للمقد�سات و�عتقال  Bللمنازل و�ل

بري̀`````اء و�رتكاب  لرج̀`````ال �لدين و�ملدنيني �لأ

ملجازر �لتطهري �لعرقي«.

أبو �جلب̀`````ني جام™ �لكت̀`````اب: »�إن  وق̀`````ال �

�لكت̀`````اب ي�س̀`````م 98% م̀`````ن �لطو�ب̀`````™ �لت̀`````ي 

�سدرت يف فل�سط̀`````ني �أو عنها ويحتوي على 

كل �ملجموع̀`````ة �لتي �أملكه̀`````ا و�لتي بد�أت يف 

جمعه̀`````ا منò ما يõي̀`````د عن خم�س̀`````ني عاما 

وهي طو�ب™ لها دللت �سيا�سية و�جتماعية 

وجغر�فية تروي حكاية �ملرحلة �لتي �سدرت 

فيه̀`````ا لت�سكل جõء�ً من تاري̀`````ï تل∂ �ملرحلة، 

أو �لطاب™  مو�سح̀`````اً �أن �لطاب̀`````™ �لفل�سطيني �

 Èلعاملي عن فل�سطني ي�رشد م�سرية �سعب ع�

أو  flتلف مر�حل وجود√ يف ف̀`````Îة �لن�سال �

أو �ل�ست�سالم. هò� �لطاب™  أو �لنõوح � �للجوء �

أو  يòكر �لفل�سطيني بثور�ت¬ �ملا�سية �لبعيدة �

أو �إعالن دولت¬«. �لقريبة بانتفا�ست¬ �

وىل من هò� �لكتاب  يòك̀`````ر �أن �لطبعة �لأ

�سدرت يف ب̀`````ريوت ع̀`````ام 2001م مت�سمنة 

أني�̀`````ص �ل�ساي≠، �أما  مقدمة كتبه̀`````ا �ملرحوم �

رئي�̀`````ص �ل̀`````وزر�ء �لفل�سطين̀`````ي فق̀`````د و�سف 

�لكتاب خالل م�ساركت¬ بحفل �إطال¥ طبعت¬ 

�لثانية باأن¬ »�إ�سافة نوعية وعمل في¬ �إبد�´ 

من خالل Œمي̀`````™ كل �لطو�ب™ �لتي �سدرت 

يف فل�سط̀`````ني �أو عن فل�سطني، معت̀`````È�ً �إيا√ 

الة  qإجناز�ً كام̀`````اًل بكل �ملعاي̀`````ري، وو�سيلة فع�

لنقل �لرو�ية �لتاريخية �لفل�سطينية من جيل 

(1)
�إىل جيل«.
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عن عمر يناه̀`````õ 84 عاماً، تويف د.عبد 

�هلل �لركيبي بعد �رش�´ م™ �ملر�ص، ودفن يف 

مثو�√ �لأخري مبقÈة �سي̀`````دي يحيى بحيدرة 

باجلõ�ئر �لعا�سمة.

يع̀`````د د.�لركيب̀`````ي، �ملول̀`````ود بب�سكرة �سنة 

أو�ئل �ملثقف̀`````ني �لòين �لتحقو�  1928، م̀`````ن �

بالث̀`````ورة �سن̀`````ة 1955، وكان̀`````ت �ل�سلط̀`````ات 

�لفرن�سية قد �عتقلت¬ بب�سكرة، وو�سعت¬ –ت 

قامة �جلÈية باأفلو حتى 1957، ثم “كن  �لإ

من �لفر�ر و�للتح̀`````ا¥ باملجاهدين بالولية 

أر�سلت̀`````¬ جبه̀`````ة  ور��̀`````ص، و� وىل بجب̀`````ال �لأ �لأ

�لتحرير �لوطني �إىل تون�ص، ثم �إىل �لقاهرة، 

حيå ��ستاأنف در��ست¬، وح�سل على لي�سان�ص 

دب �لعرب̀`````ي عام 1964، ثم نال �سهادة  يف �لأ

دب  أ�ستاذ�ً لالأ � íملاج�ستري �سنة 1967، فاأ�سب�

بجامع̀`````ة �جلõ�ئر، �لتي –�س̀`````ل منها على 

�سه̀`````ادة �لدكتور�√ ع̀`````ام 1972، كما ��ستفاد 

من منح̀`````ة در��سي̀`````ة بÈيطانيا ب̀`````ني 1979 

و1981، وقد �سغل خالل م�سرية حيات¬ عدد�ً 

من �ملو�ق™ و�مل�سوؤولي̀`````ات �لثقافية و�لعلمية 

و�ل�سيا�سي̀`````ة، حيå كان نائب̀`````اً لرئي�ص �–اد 

Bن̀`````ò�∑ �لرو�ئي مال∂  �لكت̀`````اب �جلõ�ئريني �

حد�د بني �سنو�ت 1974 و1976، ويف �لوقت 

نف�س¬ �سغل من�سب رئي�̀`````ص �للجنة �لثقافية 

و�لفكري̀`````ة حلõب جبهة �لتحري̀`````ر �لوطني، 

وعنيq �سفري� للجõ�ئر لدى �سورية بني 1994 

مة �سمن قائمة  و1996، ثم ع�سو� ملجل�ص �لأ

�لثل̀`````å �لرئا�س̀`````ي ب̀`````ني 1998 و2000. من 

أ�سهر موؤلفات¬ �لنفو�ص �لثائرة و�لفر�نكفونية  �

م�رشق̀`````اً ومغرباً وكتاب �لهوي̀`````ة بني �لثقافة 

(2)
و�لدÁقر�طية �لòي �سدر عام2000م.

 :á©µ°ûdG ≈Ø£°üe »©æJ ƒµ°ù«°ùj E’G

عن عمر يناه̀`````õ 94 عاماً، رحل �لكاتب 

�سبق  �مل�رشي د.م�سطفى �ل�سكعة �لعميد �لأ

د�ب بجامعة ع̀`````ني �سم�ص وع�سو  Bلكلي̀`````ة �ل

زهر. �سالمية بالأ على لل�سوؤون �لإ �ملجل�ص �لأ

�سالمية للÎبية  وقد نوهت �ملن¶م̀`````ة �لإ

ي�سي�سكو«، يف بيان لها  و�لعل̀`````وم و�لثقافة »�لإ

دب  أ�ساتòة �لأ مبناقب �لفقيد �لòي كان �أحد �

�سالمي �مل�سهود لهم  و�للغة �لعربية و�لفكر �لإ

بالكفاءة �لعالية، و�لدر�ية �لو��سعة، و�لثقافة 

د�ء �ملتمي̀`````õ للر�سالة �لÎبوية  �ملعمق̀`````ة، و�لأ

جي̀`````ال عل̀`````ى حب  �جلامعي̀`````ة يف تن�سÄ̀`````ة �لأ

�سالمية وتعõي̀`````õ �لرتباط بها،  �لثقاف̀`````ة �لإ

و�لتعلق باللغة �لعربية و�لعمل على خدمتها. 

كان يف طليعة �ملفكرين �مل�ستنريين و�ملوؤلفني 

�سالمية  �ملقتدري̀`````ن �لòين �أغنو� �ملكتب̀`````ة �لإ

�ملعا�رشة بع�رش�ت من �ملوؤلفات �لقيمة.

ول̀`````د �ل�سكعة عام 1917 وتخرê يف كلية 

د�ب بجامع̀`````ة �لقاهرة ع̀`````ام 1944 ونال  Bل�

�لدكتور�√ عام 1954. عمل م�ست�سار�ً ثقافياً 
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 íمل�̀`````رش يف و��سنط̀`````ن يف �ل�ستيني̀`````ات و�أ�سب

د�ب بجامعة عني �سم�ص عام  Bعميد�ً لكلية �ل

1976. ويف �ل�سبعيني̀`````ات و�لثمانينيات عمل 

أ�ستاذ� يف ثالç جامعات عربية هي جامعة  �

ب̀`````ريوت �لعربية وجامع̀`````ة �أم درمان وجامعة 

مار�ت �لعربية �ملتحدة. �لإ

وق̀`````د ح̀`````از �ل�سكع̀`````ة جائ̀`````õة �لدول̀`````ة 

د�ب عام 1989. ومن بني  Bلتقديري̀`````ة يف �ل�

موؤلفات¬ »�إ�سالم بال مò�هب«، »فنون �ل�سعر 

يف ‹تم̀`````™ �حلمد�ني̀`````ني«، »بدي̀`````™ �لõمان 

�لهم̀`````ò�ين ر�ئد �لق�س̀`````ة �لعربي̀`````ة و�ملقالة 

أبو �لطي̀`````ب �ملتنبي يف م�رش  �ل�سحفي̀`````ة«، »�

�سالمية«. كما  و�لعر�¥«، »معا⁄ �حل�سارة �لإ

جنليõية كتابني هما »مقالت  كتب باللغة �لإ

�سالمية« و»�لÎبية و�لتعليم  يف �لدر��سات �لإ

(3)
يف �لعا⁄ �لعربي«. 

 :á«Hô©dG Iôjõé∏d IQOÉf Qƒ°U

�أعلنت مكتبة �ملل∂ عب̀`````د �لعõيõ �لعامة 

يف �ل�سعودي̀`````ة �أن ع̀`````دد مقتنيات �ملكتبة من 

�ل�س̀`````ور �لفوتوغر�فية �لن̀`````ادرة بل≠ �أكÌ من 

B� 7000ل± �سورة، يعود بع�سها �إىل بد�يات 

ع�رش �لت�سوير �ل�سم�سي، وهي “ثل مرجعاً 

تاريخي̀`````اً مرئياً لتطور �حلي̀`````اة يف �جلõيرة 

�لعربية طو�ل �لقرون �لثالثة �ملا�سية. 

أنها »�سمت مقتني̀`````ات من �ل�سور  كم̀`````ا �

�لفوتوغر�في̀`````ة �لن̀`````ادرة، ‹موع̀`````ات كاملة 

�سه̀`````ر م�سوري �ل�̀`````رش¥ و�ملنطقة �لعربية،  لأ

�إ�سافة �إىل ما �لتقط¬ �لرحالة و�لع�سكريون 

�لòين  و�مل�ست�رشقون  و�ل�سيا�سيون  و�لقنا�سل 

وفدو� للجõي̀`````رة �لعربية يف مر�حل تاريخية 

متعاقبة«. 

 õيõوتقدم مقتنيات مكتبة �ملل∂ عبد �لع

برز �ملعا⁄  من �ل�سور �لنادرة توثيقاً موؤرخاً لأ

حد�ç و�ل�سخ�سيات يف �ململكة �لعربية  و�لأ

 ñو�سط وتوؤر �ل�سعودي̀`````ة ومنطقة �ل�̀`````رش¥ �لأ

حلرك̀`````ة �لتطور �لعم̀`````ر�ين يف عدد كبري من 

مدن �ململكة. 

وت�سمل ‹موعات �ل�سور �لنادرة �سمن 

مقتنيات �ملكتبة من �ل�س̀`````ور �لفوتوغر�فية 

‹موعة نادرة للم�سور �لعاملي »مõر�« و�لتي 

أب̀`````رز �ملعا⁄ �لتاريخي̀`````ة يف �جلõيرة  تر�سد �

�لعربي̀`````ة و�أ‰̀`````اط حياة �ل�س̀`````كان وتفا�سيل 

رحل̀`````ة �حلè وحركة �ل�سفر م̀`````ن و�إىل ميناء 

خريي̀`````ن من �لقرن  جدة خ̀`````الل �لعقدين �لأ

�لتا�س™ ع�رش. 

طار تتب̀`````و�أ ‹موعة �مل�سور  ويف هò� �لإ

�لعامل̀`````ي �أحمد با�س̀`````ا حلمي مكان̀`````ة بارزة، 

�سم̀`````ن كنوز مقتني̀`````ات �ملكتبة م̀`````ن �ل�سور 

�لفوتوغر�فية باأكÌ م̀`````ن 360 �سورة �أ�سلية 

⁄ تن�̀`````رش من قبل للحرم̀`````ني �ل�رشيفني، وكان 

�أحمد حلمي با�سا قد كلف من قبل �حلكومة 

�مل�رشية بت�سوير �حلرمني �ل�رشيفني. (4)
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�سكندري̀`````ة و�ملعه̀`````د  ن¶م̀`````ت مكتب̀`````ة �لإ

�سكندرية، وبرعاية �ملجل�ص  �لفرن�س̀`````ي يف �لإ

أج̀`````ل �ملتو�سط، �لدورة  �لثقايف لال–اد من �

�لثاني̀`````ة ملنتدى »�رشد وكتاب̀`````ة حو�ص �لبحر 

�ملتو�س̀`````ط«، مب�سارك̀`````ة نخب̀`````ة م̀`````ن �لكتاب 

و�ملفكرين من حو�ص �لبحر �ملتو�سط، وعدد 

كادÁية و�لثقافية، وو�سائل  من �ملوؤ�س�سات �لأ

�إعالم دولية.

وتطرقت فعاليات هò√ �ل̀`````دورة و�أور�¥ 

عملها للتغ̀`````ري�ت �لهامة �لتي ت�سهدها م�رش 

و�ملنطقة �لعربي̀`````ة و–ديات �ملرحلة يف Xل 

نقا�̀`````ص �أدبي وفك̀`````ري بني جن̀`````وب و�سمال 

�ملتو�سط، و�س̀`````ار∑ فيها 20 كاتب̀`````اً ومفكر�ً 

من ت�س™ دول; ه̀`````م: جمال �لغيطاين، وغادة 

عبد �لعال، ورحاب ب�سام، وخالد �ÿمي�سى 

أندري¬ بوني¬، ومانيول كركا�سون،  (م�̀`````رش)، و�

و¸ون �ي& �مÈور، وكوليت فيلو�ص، وتيريى 

فاب̀`````ر، ومي�سي̀`````ل فيتو�سى، وكل̀`````ود جيبال، 

أندري¬  أوليفيي¬ بو�فر د�رف̀`````ور (فرن�سا)، و� و�

كالري̀`````ت (�إ�سبانيا)، وكري�ستين̀`````ا كومن�سينى 

(�إيطالي̀`````ا)، و�رشيف ‹دلن̀`````ى، وهيام يارد 

(لبن̀`````ان)، وعم̀`````ر �ساجى (�ملغ̀`````رب)، ووليد 

�سليمان (تون�̀`````ص)، ودÁيÎي�ص �ستيفاناكي�ص 

(5)
(�ليونان)، وو�سيلة طمõ�ىل (�جلõ�ئر).

 :áªLÎ∏d Úeô◊G ΩOÉN õFGƒL

أ�سماء  عالن عن � �أقيم بالريا�ص حفل �لإ

�لفائõي̀`````ن بجائõة خادم �حلرم̀`````ني �لعاملية 

للÎجم̀`````ة يف دورتها �لر�بع̀`````ة، وذل∂ خالل 

معر�̀`````ص �لريا�ص �ل̀`````دويل للكتاب وبح�سور 

عالمية  �لنخ̀`````ب �لفكري̀`````ة، و�لثقافي̀`````ة و�لإ

�ملميõة.

و�أو�س̀`````í رئي�ص ‹ل�ص �أمناء جائõة �ملل∂ 

مري عبد �لعõيõ بن  عبد �هلل �لعاملية للÎجمة �لأ

 òة منõأن �جلائ� ،õ`````̀يõعب̀`````د �هلل بن عبد �لع

 õيõأع̀`````و�م، ت�سعى لتع أربعة � �نطالقه̀`````ا قبل �

�لتقارب ب̀`````ني �لثقافات من خ̀`````الل ت�سجي™ 

فكار  م̀`````ني لالأ �لÎجمة بو�سفه̀`````ا �لناقل �لأ

و�ملفاهي̀`````م �لت̀`````ي تلتق̀`````ي عليه̀`````ا �لثقافات 

�ملتنوعة.

أك̀`````د �أمني عام جائ̀`````õة خادم �حلرمني  و�

�ل�رشيف̀`````ني �لعلمية للÎجم̀`````ة �لدكتور �سعيد 

 Èل�سعي̀`````د على �رشورة �لتح̀`````ر∑ �ل�رشي™ ع�

خطط ��سÎ�تيجية �رشيع̀`````ة �لتنفيò ملو�جهة 

�ملد �ملع̀`````ريف �لهائ̀`````ل، ن¶ر�ً مل̀`````ا يربط بني 

�لنه�سة �لعلمية و�لÎجمة، وقال �إن �لÎجمة 

أنها ملا ت�ستجب  يف �لعا⁄ �لعربي متدنية، كما �

�سباب  حلرك̀`````ة هò√ �ل�سناعة م̀`````ن حولنا، لأ

منها عدم �لوعي �لتام باأهميتها وما تقدم¬ 

نفا¥  من نق̀`````ل للمعرفة، وتدين م�ست̀`````وى �لإ

على �لÎجمة.
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وق̀`````د منح̀`````ت �جلائõة يف ‹̀`````ال جهود 

�ملوؤ�س�س̀`````ات و�لهيÄ̀`````ات: ل`»�ملن¶م̀`````ة �لعربية 

للÎجمة«، ويف ‹̀`````ال »�لعلوم �لطبيعية من 

خ̀`````رى �إىل �للغة �لعربية« منا�سفة  �للغات �لأ

ب̀`````ني كل م̀`````ن: �لدكتور حممد ب̀`````ن عبد �هلل 

�لõغيبي عن ترجمت¬ لكتاب »�لفيõيولوجيا« 

جنليõية; ملوؤلفت¬ لند� كو�ستانõو،  من �للغة �لإ

و�لدكتور عبد �هلل بن علي �لغ�سام، و�لدكتور 

يو�س̀`````ف �أحمد بركات، عن ترجمتهما لكتاب 

جنليõية;  ن�سان« من �للغة �لإ »مبادÇ تغòية �لإ

ملوؤلف¬ مارتن �ي�ستوود.

ن�سانية من �للغات  ويف ‹ال »�لعل̀`````وم �لإ

خرى �إىل �للغة �لعربي̀`````ة« ذهبت �جلائõة  �لأ

منا�سفة بني كل من: �لدكتور جورê زيناتي، 

 ،ïك̀`````رة، �لتاري�òع̀`````ن ترجمت̀`````¬ لكت̀`````اب »�ل

�لن�سيان« من �للغ̀`````ة �لفرن�سية; للمفكر بول 

ريك̀`````ور، و�لدكتور حممد بدوي، عن ترجمت¬ 

جنليõية;  لكتاب »تاأويل �لثقافات« من �للغة �لإ

.õملوؤلف¬ كليفورد غريت

ن�سانية من �للغة  �أما يف ‹ال »�لعلوم �لإ

خرى« ذهبت �جلائõة  �لعربية �إىل �للغات �لأ

منا�سفة ب̀`````ني كل من �لدكتور فر�ن�ص �سوب، 

عن ترجمت¬ لكت̀`````اب »�بن ر�سد: كتاب ف�سل 

�ملق̀`````ال وتقرير م̀`````ا بني �ل�رشيع̀`````ة و�حلكمة 

ملانية، ملوؤلف¬ �بن  من �لت�س̀`````ال« �إىل �للغة �لأ

ر�سد.

وف̀`````ازت باجلائ̀`````õة �لدكت̀`````ورة يولن̀`````د√ 

غو�ردي، وح�سني ب̀`````ن �سينة، عن ترجمتهما 

ف̀`````كار �Bلت  �̀`````رش�ر يف نتائè �لأ لكت̀`````اب »�لأ

يطالية;  مòهل̀`````ة من �ألف ع̀`````ام« �إىل �للغة �لإ

ملوؤلف¬ �أحمد �ملر�دين بينما حجبت �جلائõة 

يف ‹̀`````ال »علوم �لطبيعة م̀`````ن �للغة �لعربية 

أية  خ̀`````رى«; وذل∂ لعدم ورود � �إىل �للغات �لأ

تر�سيحات للمناف�سة على جائõت¬.

وق̀`````ررت �جلائ̀`````õة تك̀`````رË �ثن̀`````ني م̀`````ن 

�ملÎجم̀`````ني ‡ن خدمو� �لÎجم̀`````ة من و�إىل 

�للغة �لعربية وهما كل م̀`````ن �لدكتور ت�سون≠ 

جيكون، �سيني �جلن�سي̀`````ة، و�لدكتور حممد 

(6)
عناين، م�رشي �جلن�سية.

 :ΩÉ¡dEG Qó°üe zá∏«dh á∏«d ∞dCG{

�سباين لوي�ص لنديرو �أن  �أكد �لرو�ئي �لإ

أل̀`````ف ليلة وليلة �مل�ستمدة  ق�س�ص وحكايات �

من �مل̀`````وروç �لعربي �لق̀`````دË كانت م�سدر 

�سباين  دب �لإ �إله̀`````ام لكثري م̀`````ن مبدع̀`````ي �لأ

ألو�ن̀`````اً من  أ�س̀`````كالً و� و�أن رو�يات̀`````¬ حمل̀`````ت �

ن�س̀`````اين �ملليء بالروؤى  هò� �ل�سفر �لنÌي �لإ

و�ÿيال �ÿ�سب، و�أ�سا± �أن �لدو�ف™ �لتي 

قادت¬ لختيار كتاب̀`````ة �لرو�ية و�سيلة للتعبري 

كان̀`````ت نتيج̀`````ة ل�سغف “لك¬ من̀`````ò �لطفولة 

بتل∂ �حلكاي̀`````ات �ل�سعبية �ل�سائدة يف قريت¬ 

ذ�ت �ل�سم �لعرب̀`````ي �لقدË حيå �نطلق يف 

وىل �إىل كتابة �ل�سعر ملا يتميõ ب¬  �سنو�ت̀`````¬ �لأ
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من مو�سيقى وخيال وتاأمل وتعبري عن �لò�ت 

قبل �أن يتج¬ �سوب كتابة �لرو�ية.

ألعاب  أ�سار لنديرو �ساح̀`````ب رو�يات: � و�

لليافع̀`````ني وبني �ل�سطور ورج̀`````ال �لÌوة، �إىل 

أن¬ غالبا ما يلتقط مو�سوعات¬ �لرو�ئية من  �

حو�ل �ملعي�سي̀`````ة �لتي �أحاطت  �ل¶رو± و�لأ

باأ�رشت¬ يف �أكÌ من مكان بني �لقرية و�ملدينة 

�لكبرية وهو ⁄ يح̀`````اول �أن يت�سدى للق�سايا 

�ل�سيا�سي̀`````ة ب�سكل مبا�̀`````رش، ولÄن كانت حقبة 

هلي̀`````ة باإ�سبانيا وم̀`````ا عانت منها  �حلرب �لأ

فر�د و�جلماعات من بوؤ�ص  فÄات و��سعة من �لأ

وحرم̀`````ان و��سطهاد و�لت̀`````ي تو��سلت طو�ل 

�لفÎة �لتي حكم فيه̀`````ا �جلÔ�ل فر�نكو كل 

ألق̀`````ى ب¶الل¬ على �لعديد من مفا�سل  ذل∂ �

أن¬ ككاتب رو�ئي  �أعمال̀`````¬ �لرو�ئية، مو�سحاً �

أث̀`````ر بالعديد من قامات  �سبانية تا باللغ̀`````ة �لإ

دب �لكال�سيكي �لعاملي بدء�ً من ثريبانت�ص  �لأ

جنلي̀`````õي ديكنõ و�أدب  مل̀`````اين فولتري و�لإ و�لأ

�أمريكا �لالتينية و–ديد�ً �لòي قدم¬ كتاب 

مريكية  أي�ساً �لأ �لعقدين �ÿام�ص و�ل�ساد�ص و�

فرجينيا وولف.

وبني لندي̀`````رو �أن �لق�س�ص و�حلكايات 

�ل�سفوي̀`````ة �لعائدة لكثري من ثقافات �ل�سعوب 

أ�سهمت يف �إثر�ء �أعمال¬ �سو�ء  ومنهم �لعرب �

�سلوب �ل�̀`````رشدي �أو يف  م̀`````ن ناحية تنوي̀`````™ �لأ

تطوي̀`````ر �حلدç و�ل�سخ�سيات، ولفت �إىل �أن 

عمال  ثمة ت�سابها ورو�بط قوية Œم™ بني �لأ

�سبانية �سو�ء تل∂  بد�عية �ملنجõة باللغة �لإ �لإ

أدباء يف �إ�سبانيا  �لتي ينه�ص على كتاباته̀`````ا �

وروبي̀`````ة �أو يف بلد�ن �أمريكا �لالتينية رغم  �لأ

�ختال± �لتفا�سيل �حلياتية و�لبيÄة �ملكانية 

عازي̀`````اً ذل̀`````∂ �إىل �أن مرجعيته̀`````م ت�ستند �إىل 

أ�سهمت يف �لتعبري عن¬ قو�عد  أ�س�ص ر��سخة � �

دب  و�أحكام �لو�قعية �ل�سحرية �لتي �أثرت �لأ

�سباين عموما. �لإ

�سباين �أن �لتيمة �لتي  و�أو�سí �لرو�ئي �لإ

ي�ستغل عليها يف كتابات¬ �لرو�ئية هي يف تل∂ 

أنا�ص عاديني ي¶هرون  �لتفا�سيل د�خل حياة �

أ�سياء مثرية لالهتمام خالل حر�كهم �ليومي  �

يف و�قعه̀`````م �ملفتوح على ف�س̀`````اء�ت حمملة 

أب̀`````دى عتب¬ على  باBم̀`````ال و�Bلم �إن�ساني̀`````ة، و�

موؤ�س�سات تعنى بالن�رش و�إبد�عات �لكتاب يف 

كل من �إ�سبانيا و�ملنطقة �لعربية �لتي ⁄ تبادر 

دب �لعربي �إىل  �إىل ترجمة كثري من عيون �لأ

�سبانية وبالعك�̀`````ص �أي�ساً م�سري�ً �إىل  �للغة �لإ

�أن رو�يات̀`````¬ ترجمت �إىل خم�̀`````ص ع�رشة لغة 

جنليõي̀`````ة و�لفرن�سية  من بينه̀`````ا �لÎكية و�لإ

و�ل�رشبية لكنها خلت من �للغة �لعربية! 

و�عتÈ لنديرو �أن �لتحدي �لتكنولوجي 

لي�ص بال�رشورة �أن يك̀`````ون �سلبياً على �لفعل 

بد�عي و�لتو��سل بني �لكاتب و�لقارÇ بل  �لإ

ي̀`````رى يف جو�نب من¬ عام̀`````اًل م�ساعد�ً على 
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�إي�سال �لكت̀`````اب �إىل �Bفا¥ �أرحب بي�رش وكلفة 

�أقل م�س̀`````دد�ً على �أهمي̀`````ة ومكانة ودÁومة 

�لطريقة �لتقليدي̀`````ة يف �قتناء �لكتب د�خل 

 (7)
أو �لعامة.  �ملكتبات �ل�سخ�سية �

 :ådÉãdG ÖàëæeCG ∂∏ª∏d ºî°V ∫Éã“

ثرية  عÌت �إح̀`````دى بعثات �لتنقي̀`````ب �لأ

�مل�رشي̀`````ة خ̀`````الل �أعمال �حلفائ̀`````ر �جلارية 

 1352-1390« åمبنطقة معبد �أمنحتب �لثال

ق�رش ”s �لعثور على  ¥.م« بالÈ �لغرب̀`````ي بالأ

 ،åثال للمل∂ �أمنحتب �لثال“ Èأ�سخ̀`````م و�أك�

يتكون من �سب™ قط̀`````™ كبرية من منحوت من 

�لكو�رتõيت �مللون، ويبل≠ �رتفاع¬ ثالثة ع�رش 

.ً�Îوخم�سة و�ستني �سنتيم ً�Îم

وقال ز�هي حو��̀`````ص وزير �لدولة ل�سوؤون 

ثار: �إن هò� �لتمثال هو �أحد “ثالني كانا 
Bل�

مقامني �أمام �ملدخل �ل�سمايل ملعبد �أمنحتب 

�لثالå �ملوجود مبنطقة �لقرنة بالÈ �لغربي 

أن¬ ”s تدمريهما خالل  � íق�رش ومن �ملرج لالأ

مر  �لõلõ�ل �لòي وق™ يف م�رش عام 27 ¥.م �لأ

�لòي �أدى �إىل –ط̀`````م �لتمثالني �ل�سخمني 

أن¬  أ�سار �إىل � Bن̀`````ò�∑، و� ر�ص � ودفن̀`````ا –ت �لأ

ن عملي̀`````ة تن¶يف وŒمي™ وترميم  Bري �لŒ

ثري̀`````ة �ل�سبعة لتمث̀`````ال �أمنحتب  �لقط̀`````™ �لأ

ع̀`````ادة تركيبها و�إقامة �لتمثال �أمام  �لثالå لإ

�سلي  �ملدخ̀`````ل �ل�سمايل للمعبد ويف مكانة �لأ

أ�̀`````ص �لتمثال ل تõ�ل موجودة يف باطن  و�أن ر�

أن¬  ر�ص ويج̀`````رى حالياً �لك�سف عنها... و� �لأ

من �ملرجí �لك�سف عن �لتمثال �لثاين للمل∂ 

�أمنحتب خالل �ملو�سم �حلايل و�لòي �كت�سف¬ 

ثار �مل�̀`````رشي لبيب حب�سي  Bكال م̀`````ن ع̀`````ا⁄ �ل

مل̀`````اين هانيي¬ ع̀`````ام 1928 وقاما بن�رش√  و�لأ

ن�رش�ً علمياً من دون ر�أ�ص �لتمثال وتركا√ يف 

أن¬ �سيتم  موقع¬ باملنطقة �لõر�عية �حلالية و�

�إعادة ك�س̀`````ف �لتمثال �لث̀`````اين خالل �ملو�سم 

�حلايل بعد �أن �أم�سى �أكÌ من ثالثة وثمانني 

ر�ص من تاريï عام1928م. عاماً –ت �لأ

ث̀`````ري عبد �لغف̀`````ار وجدي  و�أو�س̀`````í �لأ

�مل�رش± عل̀`````ى �حلفائ̀`````ر �أن �لبعثة �مل�رشية 

لهة  Bخ̀`````ر لالB أي�س̀`````اً عل̀`````ى “ث̀`````ال � ع̀`````Ìت �

�سود يبل≠ �رتفاع¬  �سخم̀`````ت من �جلر�نيت �لأ

185�س̀`````م وعر�س¬ 74�سم ب�سمال معبد �ملل∂ 

�أمنحتب �لثال̀`````å ويرج™ هò� �لتمثال للمل∂ 

�أمنحتب �ل̀`````òي �هتم باإقام̀`````ة “اثيل كثرية 

له̀`````ة �سخمت �لتي كانت �إلهة �ل�سفاء عند  Bلال

�مل�رشيني �لقد�مى بع̀`````د �أن تعر�ص للمر�ص 

أيام̀`````¬... ويتميõ �لتمثال باأن¬  خالل �أو�خر �

“ث̀`````ال متكامل لكن¬ مف�س̀`````ول �لر�أ�ص، كما 

ل¬  ”s �لعث̀`````ور على جõء من “ث̀`````ال Áثل �لإ

–̀`````وت على هيÄة �لق̀`````رد »�لبابون«، وكانت 

ه̀`````ò√ �لبعثة عÌت من قبل على �ستة “اثيل 

مõدوج̀`````ة للمل∂ �أمنحت̀`````ب �لثالå م™ عدد 

Bلهة م�رش �لقدÁة، كما عÌ على ثالثة  من �
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ل¬ –وت على هيÄة �لقرد منحوتة  “اثيل لالإ

من �جلر�نيت �لوردي خالل �ل�سهور �لقليلة 

(8)
�ملا�سية.

 :ÉµjôeCG ‘ IQƒ¶fi Öàc

مريكية« قائمة  �أ�سدر �–اد »�ملكتبات �لأ

مريكيون بقوة  بالكت̀`````ب �لع�رشة �لتي حاول �لأ

ح¶ره̀`````ا يف �لعام �ملا�س̀`````ي، حيå جاء على 

أ�̀`````ص �لقائمة كتاب جا�ست̀`````ني ريت�سارد�سون  ر�

وبيÎ بارنيل، »�لتانغو يحتاê �إىل ثالثة«، وهو 

كتاب م�سور يروي ق�سة حقيقية عن دجاجة 

�سغرية تبناها طائر� بينغوين من �لòكور يف 

حديق̀`````ة حيو�ن �سنÎ�ل ب̀`````ار∑ يف نيويور∑، 

وجاء ذل∂ بناء عل̀`````ى �ل�سكاوى �لتي قدمت 

أمن̀`````اء �ملكتبات �لعام̀`````ة و�ملد�ر�ص �لتي  �إىل �

 êطلبت ح¶ر �لكتاب ب�سبب حمتو�√، و�حتجا

م̀`````ور يف ولية مي�سوري على كتاب  أولياء �لأ �

»�ليوميات �حلقيقية “اما لن�سف هندي«، 

أدبية، وقد  وه̀`````ي رو�ية حائõة على جائ̀`````õة �

�حتل̀`````ت �ملرتبة �لثانية يف قائمة �لكتب �لتي 

�حتè على حمتو�ها �لقر�ء.

و�حتلت رو�ي̀`````ة »عا⁄ جديد �سجا´« �لتي 

ت̀`````دور �أحد�ثها يف عا⁄ –¶̀`````ر في¬ �لكتب، 

 êملرتبة �لثالثة يف قائمة �حل¶ر. و�لحتجا�

مر  على رو�ي̀`````ة �لرو�سي هيك�سل̀`````ي لي�ص بالأ

�جلديد، ففي ع̀`````ام 1980 “ت �إز�لتها من 

مكتب̀`````ات �ملد�ر�ص لتناوله̀`````ا بع�ص �جلو�نب 

�جلن�سي̀`````ة، ولق̀`````د Xلت ه̀`````ò√ �لرو�ية دوماً 

عر�س̀`````ة حلالت ح¶ر عدي̀`````دة يف �لوليات 

�ملتحدة طو�ل �سنني، وتعد رو�ية »عا⁄ �سجا´ 

جديد« �لعمل �لكال�سيكي �لوحيد يف قائمة 

عام 2010 �ملمنوعة.

 Ìك يف �لعام �ملا�سي كان̀`````ت �لرو�يات �لأ

مبيع̀`````اً هي ه̀`````د± �لحتجاê، مث̀`````ل رو�ية 

»�لع̀`````اب �جلو´« ل�سوز�ن كول̀`````ني، و»�لغ�سق« 

�لتي ت̀`````دور حول م�سا�سي �لدماء ل�ستيفاين 

ماير.

ووفق �مل�سدر نف�س¬، هنال∂ 348 تقرير�ً 

ز�لة �لكتب من  خا�ساً بال�س̀`````كاوى �لر�مية لإ

�أرفف �ملكتبات يف �أمريكا خالل عام 2010، 

أم̀`````ا يف ع̀`````ام 2009 فقد بل≠ ع̀`````دد تقارير  �

�ل�سكاوى 460 تقرير�ً، غري �أن �–اد �ملكتبات 

مريكي يرى �أن �لعديد من �ل�سكاوى ل يتم  �لأ

مريكيني  �لتبلي≠ عنها. وقد دع̀`````ا �ل–اد �لأ

�سا�سية، �أي حق  �إىل »حماية �أغلى حقوقنا �لأ

�لقر�ءة«.

على �سعيد �Bخر فقد ت�سدرت كتب �لرئي�ص 

أوباما قو�ئم �لكتب  مريكي �ملنتخب بار�∑ � �لأ

مريكية  ك̀`````Ì مبيعاً يف �لوليات �ملتحدة �لأ �لأ

نÎنت  �سو�ء على مو�ق™ بي™ �لكتب ب�سبكة �لإ

ك̀`````Ì مبيعاً باجلر�ئد  �أو يف قو�ئ̀`````م �لكتب �لأ

مريكي̀`````ة، وتفوق̀`````ت عل̀`````ى ‹موع̀`````ة من  �لأ

�سهر  كÌ مبيعاً �لت̀`````ي ��ستمرت لأ ̀`````اب �لأ qلكت�
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أوباما �لثالثة وهي:  طويلة، فاأحرزت كت̀`````ب �

أة يف �أن تاأم̀`````ل«، »�أح̀`````الم من �أبي«،  »�جل̀`````ر�

 õكن �أن نوؤمن ب̀`````¬«، �ملر�كÁ يò`````̀لتغري �ل�«

وىل بالÎتي̀`````ب نف�س¬ قبل �حللقة �جلديدة  �لأ

مريكية  من �سل�سلة »هاري بوت̀`````ر« للكاتبة �لأ

كÌ �سهرة  جي كي رولينè، وهي �حللقات �لأ

و�لتي حققت مبيع̀`````ات �سخمة حول �لعا⁄، 

وترجمت لعدة لغات منها �لعربية.

مازون فق̀`````د �أخفق كتاب  �أما قائم̀`````ة �لأ

أوباما »�لتغري �لòي Áك̀`````ن �أن نوؤمن ب¬« يف  �

أة  �ل¶هور فيه̀`````ا، ليف�سí �ملجال لكتابي¬ »جر�

ألف̀`````¬ ع̀`````ام 2004، ويحوي  م̀`````ل« �ل̀`````òي � �لأ

و�سا´ �لقت�سادية  ق�سماً كبري�ً عن روؤيت¬ لالأ

مريكي̀`````ة، ويوؤكد في¬ �أهمية  و�لجتماعية �لأ

مريكية  �أن تعنى حكومة �لوليات �ملتحدة �لأ

مريكي̀`````ة، �إ�سافة لكتاب  �̀`````رشة �لأ باأحو�ل �لأ

 ïي يروي ق�ست¬ وتاريòأب̀`````ي« �ل »�أحالم من �

عائلت¬ ويحوي تفا�سيل �سريت¬ �لò�تية، وياأتي 

أوباما �ثنان من عمالقة �لكتب  من بعد كتابي �

ث̀`````ارة »�ستيفن  كÌ مبيع̀`````اً، هما: كاتب �لإ �لأ

ماير« ورو�يت¬ »ك�سو±«، و�لكاتب »ويليم بي 

.»ñيو„« ورو�يت¬ �لفل�سفية »�لكو

وباملقابل �حتل �لكتابان نف�سهما �ملوقعني 

�لثالå و�لر�ب̀`````™ من قائمة جريدة »نيويور∑ 

ك̀`````Ì مبيعاً، �إل  مريكية للكتب �لأ تاõ`````̀Á« �لأ

ول قبلهم̀`````ا ه̀`````و كتاب »ثالث̀`````ة �أكو�ب  �أن �لأ

�ساي« للكاتبني »جريè مورتين�سون« و»ديفيد 

أنا  أليفرريلني«، ث̀`````م يف �ملوق™ �لثاين كتاب »� �

وماريل« جلون جروجان.

مريكية  ويف قائمة لو�ص �أجنلو�ص تاõÁ �لأ

 çأوباما نف�سهما كتاب »ثال فقد �سبق كتابي �

ول، وكتاب »كل،  �أكو�ب �ساي« يف �ملرك̀`````õ �لأ

�سل، �أح̀`````ب« للكاتب̀`````ة »�إليõ�بيå جيلبريت« 

 åليحت̀`````ل �لكتاب̀`````ان نف�̀`````ص �ملوقع̀`````ني �لثال

كÌ حد�ثة  أوباما �لأ و�لر�ب™، ويغيب كت̀`````اب �

»�لتغري �لòي Áكن �أن نوؤمن ب¬« �لòي ي�رشح 

 Èك أوباما للتغيري، ويقوم علي¬ �لق�سم �لأ روؤية �

وروبية  من حملت¬ �لنتخابية، �أما �لقو�ئم �لأ

أ�سها  أوباما “ام̀`````اً وعلى ر� فق̀`````د غاب عنها �

 
(9)

جنليõية. قائمة �سحيفة �جلارديان �لإ

 :ƒJÉHÉ°S ƒà°ùfQCG π«MQ

تويف ع̀`````ن عمر ناهõ 99 �سن̀`````ة �لرو�ئي 

أرن�ستو �ساباتو ق�ساها يف �لكتابة  رجنتيني � �لأ

 åن�سان يف بالد√، حي و�لدف̀`````ا´ عن حقو¥ �لإ

دب �مللتõم �سيا�سياً و�جتماعياً  يعتÈ عميد �لأ

 Ìيف �أك ±Îي �عòبق�سايا بالد√ وقارت¬، و�ل

من منا�سبة �أن هò� �لتوج¬ كان �حلافõ �لòي 

أنقò√ من �لنتحار.  �

أرن�ست̀`````و �ساباتو يف بل̀`````دة روخا�ص  ول̀`````د �

أير�ص عام 1911.  �لتابعة للعا�سمة بوينو�ص �

وح�سل على �لدكتور�√ يف �لعلوم �لفيõيائية 

و�لريا�سية من جامع̀`````ة »لبالتا«، وعمل يف 
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�سعاعات �لòري̀`````ة يف Èfl »كوري«  حق̀`````ل �لإ

يف فرن�سا، ث̀`````م يف معه̀`````د »ما�سا�سو�ستي�ص« 

للتكنولوجيا يف بو�سطن بالوليات �ملتحدة. 

ويف ع̀`````ام 1945 هج̀`````ر �لعل̀`````وم ب�سورة 

دب وكتب عدة  نهائي̀`````ة ليكر�ص وقت̀`````¬ ل̀`````الأ

ن�س̀`````ان و�أزمة �لع�رش، وجاء  أبح̀`````اç حول �لإ �

نتيجة ذل∂ ثالç رو�ي̀`````ات هي »�لنفق« عام 

أبط̀`````ال وقبور« عام 1961 و»�أبدون  �« ،1948

خرية يف  �ملدمر« عام 1967. ونالت رو�يت¬ �لأ

باري�ص جائõة �أف�سل رو�ية �أجنبية يف فرن�سا 

يف ذل∂ �لعام. 

وقد كلفت¬ �حلكوم̀`````ة �لد�ستورية عندما 

رجنتني �حلي̀`````اة �لدÁقر�طية  ��ستع̀`````ادت �لأ

عام 1983 يف �لتحقيق يف ق�سية �ملفقودين 

أثن̀`````اء حكومات  نتيج̀`````ة �لقم̀`````™ �ل�سيا�س̀`````ي �

�لديكتاتورية �لع�سكري̀`````ة، وقدم تقرير�ً عن 

أو »لن  نتائ̀`````è �أعمال¬ بعنو�ن »تقرير �ساباتو« �

أبد�« وكان ل¬ وق™ مثري، لنتقاد√  � �òيتكرر ه

تي̀`````ار�ت �ليم̀`````ني و�لي�س̀`````ار على ح̀`````د �سو�ء 

رجنتني  لدورها يف �ملاأ�ساة �لت̀`````ي عا�ستها �لأ

أثار �لتقرير ردود  � åب̀`````ني 1976-1983، حي

ن �ساباتو و�سف  أفع̀`````ال متباين̀`````ة، ن¶̀`````ر�ً لأ �

�لبالد«،  يتنازع̀`````ان  ب�سيطان̀`````ني  »�لتياري̀`````ن 

حيå قال̀`````ت هيبي بونافيني، �ملتحدثة با�سم 

أبناءنا  حركة �أمهات ميد�ن ماي̀`````و �ل�سهرية »�

⁄ يكون̀`````و� �سياطني، بل كانو� ث̀`````و�ر�ً ر�ئعني 

ود�فع̀`````و� عن �لوطن، تقري̀`````ر �ساباتو حثالة، 

 �òعن فكر√ ه̀`````و فقط«، لكن ه Èولكن̀`````¬ يع

�ÿ̀`````ال± حول مو�قف¬ �ل�سيا�سية، ⁄ ينتق�ص 

م̀`````ن قدر√ ككاتب ملت̀`````õم، يف من¶ور قر�ئ¬، 

قب̀`````ال �جلماهريي �لكبري  وهو م̀`````ا يوؤكد√ �لإ

على �سل�سلة مقالت¬ بعنو�ن »�ملقاومة«، �لتي 

�أ�سدرها عام 2000 ون�رشت يف �لبد�ية على 

نÎنت ثم وزع̀`````ت بعد ذل∂ �أكÌ من 100  �لإ

وىل �لتي نفدت  أل̀`````ف ن�سخة يف طبعته̀`````ا �لأ �

بالكامل. 

وكت̀`````ب �ساباتو عدد� من �ملقالت ن�رشتها 

من¶مة �لأ· �ملتحدة للطفولة (�ليون�سيف) 

عام 2000 يح̀`````òر فيها من »ع�رش �لتدهور 

لفية �جلديدة، ويعد  �لأخالقي« م™ مطل™ �لأ

رجنتني على  أرن�ستو �ساباتو من �أهم كتاب �لأ �

ط̀`````ال¥ وعميد �لكت̀`````اب �لالتينيني، وقد  �لإ

دبي برو�ية »�لنفق« (1948)  ��ستهل ن�ساط¬ �لأ

�لت̀`````ي ⁄ تلق جناحاً يف بالد√ يف ذ�∑ �لوقت، 

ألبري  فيما و�سفها �لرو�ئي �لفرن�سي �ل�سهري �

كامو ب`»�ملòهلة«. 

وتلق̀`````ى عدد�ً من �جلو�ئ̀`````õ، منها جائõة 

و»جابريي̀`````ال   (1997) بيالي̀`````و   çمنين̀`````د

مي�س̀`````Î�ل« (1983) �لت̀`````ي “نحها من¶مة 

مريكي̀`````ة، وجائõة ثربانتي�ص (نوبل)  �لدول �لأ

�سبانية 1984. كما ر�سح¬ �ل–اد  د�ب �لإ Bل�

�لع̀`````ام للكتاب و�لن�̀`````رش يف �إ�سبانيا للح�سول 

على جائõة نوبل عام 2007. 
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دبي �ملحدود  عل̀`````ى �لرغم من �لنت̀`````اê �لأ

دبية  أعل̀`````ى �لقامات �لأ ل̀`````¬ �إل �ن¬ يعتÈ من �

و–دي̀`````د�ً �لرو�ئية يف �أمريكا �لالتينية، كما 

كان حم̀`````ل �نتقاد من قبل �لكثري من م�ساهري 

بالد√، ويف مقدمتهم خورخي لوي�ص بورخي�ص، 

 .»Çòي و�سف �أدب مو�طن¬ ب`»�لبòل�

ويعتÈ كت̀`````اب »يوميات �سيخوختي« �Bخر 

�أعمال̀`````¬ �ملن�سورة يف �إ�سباني̀`````ا عام 2002م، 

زمة �لقت�سادية �لطاحنة  ويتناول Œربة �لأ

لفية  رجنتني م̀`````™ مطل™ �لأ �لت̀`````ي عا�ستها �لأ

أثره̀`````ا �لجتماعي و�ل�سيا�سي على  �لثالثة و�

باقي دول �أمريكا �لالتينية. 

أدبي̀`````ة هامة �إل �أن  � õورغ̀`````م فوز√ بجو�ئ

أ�سا�سياً  أي¬ ل ت�سكل معي̀`````ار�ً � �جلو�ئ̀`````õ يف ر�

بد�´ فقد نال جائõة نوبل كتqاب  للحكم على �لإ

ع¶ماء مثل توما�ص م̀`````ان وفوكÔ وغريهما 

لكنه̀`````ا ⁄ “نí لكتاب كبار �أي�سا مثل جيم�ص 

جوي�ص ومار�سيل برو�ست، وبهò� �ل�سدد قال: 

أربí �ملال �أو �جلو�ئõ، ولي�ص  أنا ل �أكتب كي � �«

أكتب¬ مطبوعاً،  بد�ف™ من غرور لكي �أرى ما �

لكنن̀`````ي كتب̀`````ت مد�فعا عن وج̀`````ودي ولòل∂ 

ف̀`````اإن كتبي لي�ست م�سوق̀`````ة، ول �أن�سí �أحد�ً 

بقر�ءتها«، وقد �عتاد �ساباتو �نتقاد »�أدجلة 

�لفن وت�سي�س¬« و��ستهجن مقولت وتوجهات 

دب »⁄ يكن  مدر�سة �لو�قعية �ل�سÎ�كية يف �لأ

أو �سك�سبري �أو دون  عم̀`````ال بلõ�∑ �أو جوتي¬ � لأ

 õأو بر�م كيخوت¬ ول ل�سينفوني̀`````ات بيتهوفن �

أو لوحات ر�مÈ�نت ول لغريها  � ñلم با Bول ل

فائدة تòك̀`````ر يف �إنقاذ طفل من �ملوت جوعاً 

(10)
يف �أي مكان يف �لعا⁄«.

 :¿GƒdÉe ¢ùcÉeh »à°ùjôc ÉKÉLCG

ثار  Bأم�س̀`````ى ماك�̀`````ص مال̀`````و�ن، ع̀`````ا⁄ �ل�

�لÈيط̀`````اين وزوê �لكاتبة �لÈيطانية �ل�سهرية 

�أجاثا كري�ست̀`````ي، عدة �سنو�ت يف ليبيا عقب 

ن�س̀`````وب �حل̀`````رب �لعاملي̀`````ة �لثاني̀`````ة لي�ص يف 

ثار  Bسلي يف �لتنقيب عن �ل� مõ�ولة عمل¬ �لأ

د�رية  بل بو�سف¬ طيار� يف قر´ �لو�جبات �لإ

و�ÿا�سة عام 1941! 

Bثاريا متدربا  وكان مالو�ن قد عمل �أول �

ثري يف جن̀`````وب �لعر�¥ يف  أور �لأ يف موق̀`````™ �

ثار  Bع̀`````و�م 1925 �إىل 1931 م̀`````™ ع̀`````ا⁄ �ل �لأ

ليون̀`````ارد وويل وتعلم هنال∂ لهج̀`````ة �لعمال 

�لتق̀`````ى ع̀`````ام  �أور كòل̀`````∂  �لعر�قي̀`````ني ويف 

1930م �أجاثا كري�ستي �أول مرة وتõوجها يف 

�ل�سنة نف�سها. وعمل ع̀`````دة �سنو�ت يف عقد 

ثرية يف  �لثالثيني̀`````ات يف �أعم̀`````ال �لتنقيب �لأ

ربجية �رشقي �ملو�سل ويف �سورية قبل  ت̀`````ل �لأ

�حلرب. 

�لط̀`````ري�ن  وز�رة  �إىل  مال̀`````و�ن  �ن�س̀`````م 

�لÈيطاني̀`````ة عام 1942 عندم̀`````ا كانت لندن 

ملانية. ونقل  تتعر�ص لق�سف �لطائ̀`````ر�ت �لأ

وىل �إد�مة  �إىل �لقاه̀`````رة وكان̀`````ت مهمت̀`````¬ �لأ
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�ت�سال فعال بالق̀`````وة �جلوية �لتابعة لفرن�سا 

�حلرة وبالقوة �جلوية �لبولندية و�لت�سيكية. 

وبعد عام كامل من �لعمل يف مقر قيادة 

و�سط بالقاهرة  �لقوة �جلوية يف �ل�̀`````رش¥ �لأ

تط̀`````و´ ع̀`````ام 1943 للعمل موXف̀`````ا لل�سوؤون 

أ�سخا�ص  �ملدنية حيå كانت هنال∂ حاجة �إىل �

لهم معرف̀`````ة بالبالد �لعربية. ث̀`````م غادر �إىل 

أق̀`````ام يف فند¥ كان  طر�بل�̀`````ص �لتي و�سلها و�

ملاين رومل قد �أخ̀`````ال√ قبل ذل∂  �لقائ̀`````د �لأ

أو يومني، حيå عم̀`````ل مالو�ن هنا∑  بي̀`````وم �

م�ساعد�ً للعقيد روç م�سوؤول �ل�سوؤون �ملدنية 

قدم يف �ملحاف¶ة �لغربية وكان مقرها يف  �لأ

�سÈ�تة، وهي مدين̀`````ة فينيقية قدÁة مطلة 

ثار و�ملعابد و�حلمامات  Bعلى �لبحر غنية بال

و�لبيوت �لروماني̀`````ة و�سمت م�رشحا ‡تاز� 

يطاليون و��ستخدمو√ يف عر�ص بع�ص  ر√ �لإ sعم

�مل�رشحيات �لكال�سيكية. 

ث̀`````م نقل مال̀`````و�ن �إىل �ملحاف¶ة �ل�رشقية 

ليعم̀`````ل يف و�حة منعõلة تدع̀`````ى هون على 

حافة منطقة فõ�ن �ملجاورة لل�سحر�ء. وكان 

لغام قبل  يطاليون قد زرعو� و�حة هون بالأ �لإ

جالئهم. ونقل بع̀`````د عام و�حد �إىل م�رش�ت¬ 

�ل�ساحلي̀`````ة ثم عم̀`````ل م�ست�س̀`````ار�ً يف �ل�سوؤون 

�لعربي̀`````ة يف طر�بل�̀`````ص طو�ل ع̀`````ام. ومنح¬ 

د�رة �لÈيطانية يف ليبيا �طالعا  �لعمل يف �لإ

�سام̀`````اًل على �سوؤون �لب̀`````الد عامة ويروي يف 

أن¬ �ساعد يف �إنقاذ مدينة طر�بل�ص  مòكر�ت¬ �

من �نت�س̀`````ار �لطاعون بح̀`````ر¥ م�سكن و��س™ 

وق̀`````òر من �لطني بالقرب م̀`````ن مركõ �ملدينة 

غطية و�لبطانيات وعõل �سكان¬ فÎة  م̀`````™ �لأ

من �لõمن. 

لدى عودة مالو�ن �إىل بريطانيا و�لتقائ¬ 

ثاني̀`````ة بõوجت̀`````¬ �أجاثا كري�ست̀`````ي عمل برتبة 

عميد طيار يف وز�رة �لطري�ن حتى ت�رشيح¬ 

من �ÿدمة �لع�سكرية عام 1945. 

ثار  Bأ�ست̀`````اذ�ً ل عني مال̀`````و�ن بعد �حلرب �

B�سيا بجامعة لندن، وهو من�سب تول√  غربي �

حتى �نتخاب¬ زميل يف كلية �أول �سولõ بجامعة 

�أوك�سفورد عام 1962، و�أ�سبí مدير �ملدر�سة 

ثار يف �لعر�¥ (1961-1947)  Bيطانية لالÈل�

حي̀`````å ��ستاأنف �لعمل يف موق™ ‰رود، ون�رش 

نتائè تنقيبات¬ يف كتاب¬ ‰رود وبقاياها عام 

أن̀`````¬ عاد وجم™ خال�سة �أعمال¬  1966. كما �

يف كتاب̀`````¬ �ملعنون »خم�سة وع�رشون عاماً من 

(11)
�كت�سا± بالد �لر�فدين« (1956).

 :zGõ«dÉfƒŸG{ õ¨d

أة  أ باحثون رحلة بحå عن رفات �ملر� ب̀`````د�

يطايل ليوناردو  �لتي رمب̀`````ا ��ستلهم �لفنان �لإ

د�فن�سي منها لوحت¬ موناليõ� وذل∂ على �أمل 

ف∂ لغ̀`````õ �أرب∂ موؤرخي �لفنون ملا يõيد على 

خم�س̀`````ة عقود حيå ز�ر فري̀`````ق من �Èÿ�ء 

�سبو´ دير�ً  م̀`````õود بجهاز م�سí خا�ص هò� �لأ
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متهدم̀`````اً يف فلورن�سا حيå يعتقدون �أن جثة 

أة �لتي ر�سمها د�فين�سي يف �لقرن �ل�ساد�ص  �ملر�

ع�رش دفنت هنا∑.

ويقول موؤرخ̀`````ورن فني̀`````ون �إيطاليون �إن 

مونالي̀`````õ� �حلقيقية تدعى لي̀`````õ� غر�رديني 

وكانت زوجة تاج̀`````ر حرير ثري من فلورن�سا 

أن¬  ��سم̀`````¬ فرن�سي�سكو ديل جيوكوندو يعتقد �

أن¬  هو من �أمر بر�سم �للوحة على �لرغم من �

ل يوج̀`````د دليل قاط™ على ذل∂، ويرى بع�ص 

أنهم �إذ� جنح̀`````و� يف �لعثور على  �لباحث̀`````ني �

جمجمته̀`````ا �سيتمكنون من �إعادة بناء وجهها 

ومقارنت̀`````¬ باللوحة، وقد ح̀`````ريت �ل�سخ�سية 

�لغام�سة  �حلقيقية ملونالي̀`````õ� و�بت�سامته̀`````ا 

ع�سا¥ �لفن حول �لعا⁄.

 åوطبق̀`````ا ملتحف �للوف̀`````ر يف باري�ص حي

 íرج تعر�̀`````ص �للوحة فاإنها ر�سم̀`````ت على �لأ

و1506   1503 عام̀`````ي  ب̀`````ني  فلورن�س̀`````ا  يف 

ورمب̀`````ا طلب ر�سمها لالحتف̀`````ال بو�حدة من 

ا عندما ��س̀`````Îت غر�رديني  qمنا�سبت̀`````ني.. �إم

وزوجه̀`````ا تاجر �حلري̀`````ر بيتهم̀`````ا �أو عندما 

�أجنبت �بنهما �لثاين، ورمب̀`````ا يكمن �ل�سبيل 

حل̀`````ل �للغõ يف دير �س̀`````ان �أور�سول وهو بناء 

⁄ يتب̀`````ق من¬ �سوى �أطالل يف فلورن�سا، ويقوم 

�لعلماء با�ستخ̀`````د�م جهاز م�سÁ íكن¬ ر�سد 

�مل̀`````و�د �ملدفونة مب�سí �أر�سي̀`````ة كني�سة �لدير 

�ل�سغرية لتحديد �ملناطق �لتي Áكن لهم بدء 

�حلفر بها للو�سول �إىل رفات غر�رديني.

وق̀`````ال �سيلفانو فين�سيت̀`````ي رئي�ص �للجنة 

�لوطنية للÎويè لل̀`````ç�Î �لتاريخي و�لثقايف 

»لدين̀`````ا وثيقة توؤكد دف̀`````ن غر�رديني يف عام 

1542 يف �لدير«، وقال �لباحثون �إن غر�رديني 

خرية من حياتها يف �لدير  ق�ست �ل�سنو�ت �لأ

ترعاها بنتاها وكانتا ر�هبتني ودفنت هنا∑، 

وم̀`````ن غري �لو��سí كم م̀`````ن �لوقت �سيتطلب 

م�رشو´ �لبح̀`````å عن رف̀`````ات غر�رديني قبل 

�لو�س̀`````ول �إىل نتيجة لكن بع�س̀`````اً من ذريتها 

�أعربو� عن ت�سككهم.

وقالت �ملمثلة و�لكاتبة »نتاليا �سÎوزي« 

دعوه̀`````ا ترقد ب�سالم. م̀`````اذ� Áكن �أن يغري√ 

(12)
�إيجاد رفاتها يف روعة لوحة ليوناردو.

موق™ �لعرب �أونالين  -1

WW.ARABONLINE.CO.
نباء �جلõ�ئرية وكالة �لأ  -2

WWW.APS.DZ.
موق™ �لقناة  -3

WWW.ALQANAT.COM.

ä’ÉMEG
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èليÿ� نباء وكالة �لأ  -4

WWW.JAMAHIRIYANEWS.NET
موق™ �Bكي  -5

WWW.ADNKRONOS.COM/AKI/ARABIC
نباء �ل�سعودية وكالة �لأ  -6

WWW.SPA.GOV.SA.
موق™ �لبو�بة  -7

WWW.ALBAWABA.COM.
و�سط أنباء �ل�رش¥ �لأ وكالة �  -8

WWW.MENA.ORG.EG.
وكالة رويÎز  -9

WWW.REUTERS.COM.
10- موق™ ميدل �ي�ست �أن لين

WWW.MIDDLE-EAST0ONLINE.CO.
11- موق™ �إيال±

WWW.ELAPH.COM.
12- �سبكة �ملعلومات �لعربية �ملحيط

WWW.MOHEET.COM.

¥µ
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أف̀`````رز �لع�رش �لعبا�س̀`````ي، باعتبار√ ع�̀`````رش �ل̀`````òروة يف تاريï �لفكر  لق̀`````د �

�سالمي و�لعربي، ‹موعة من �ملناحي �لفكرية �لتي عÈت عن طيف و��س™  �لإ

م̀`````ن �ل�رش�ئí �لجتماعية. هò√ �لبن̀`````ى �لفكرية، �لبع�ص منها جاء تعبري�ً عن 

دبي ت�ساوقت م™ �ل�سائد يف تل∂ �لفÎة. و�لبع�ص  خط̀`````وط عامة يف �لفكر �لأ

خر جاء رد�ً على �ل�سائد يف جدل �ل�رش�´ بني �لعام و�ÿا�ص. �لكتاب مثار  Bل�

❁

ò
.…Qƒ°S åMÉH

»°SÉÑ©dG öü©dG ‘ ájóµdG ÜOCG

❁
ø°ùM ¿Éª«∏°S óªfi : Ëó≤Jh ¢VôYø°ùM ¿Éª«∏°S óªfi : Ëó≤Jh ¢VôY



»°SÉÑ©dG öü©dG ‘ ájóµdG ÜOCG

3782011  Rƒ````````````````“    574  Oó`````````````````©dG

�لتقدË يعر�ص ل¶اهرة �جتماعية �قت�سادية 

وىل من جهة  من جهة، وفكرية معÈة عن �لأ

�أخرى. وهي Xاه̀`````رة ت�سنqف خارê �ل�سائد 

دب يف  و�ملاألو± يف �لعقلية �لعامة للفكر و�لأ

�لع�رش �لعبا�سي. �لكتاب –ت عنو�ن: »�أدب 

�لكدي̀`````ة يف �لع�رش �لعبا�سي: در��سة يف �أدب 

�ل�سحاذين و�ملت�سول̀`````ني«. �لكتاب من تاأليف 

ديب »�أحمد �حل�سني«. و�ل�سادر  �لباحå و�لأ

عن وز�رة �لثقافة �ل�سورية. للعام /2011/. 

يق̀`````™ �لكتاب يف /300/�سفح̀`````ة من �لقط™ 

م عر�ساً ل¬، مبا يت�سق و�ملعطيات  qلكبري. نقد�

�ملعرفية للكتاب.

❁				❁				❁

.ájóµdG äÉë∏£°üe :∫h C’G π°üØdG

قب̀`````ل در��سة ه̀`````ò√ �ل¶اه̀`````رة، لبد من 

�لوقو± على دللة �مل�سطلحات و�لت�سميات 

أ�سهرها ث̀`````الç: (�لكدي̀`````ة، �ل�سحاذة،  وم̀`````ن �

و�ل�سا�سانية).

1- �لكدي̀`````ة: لهò√ �لكلمة مع̀`````ان �ستى، 

�ختل̀`````ف �للغوي̀`````ون و�ملعجمي̀`````ون يف �أ�سلها 

ول: ويرى �أن �لكدية لف¶ة  �للغوي. �لر�أي �لأ

عربية. ويعد معجم »جمهرة �للغة« لبن دريد 

م̀`````ن �أقدم �ملعاجم �لتي “ث̀`````ل هò� �ملوقف. 

و�إذ� م̀`````ا ت�سفحن̀`````ا في¬ م̀`````ادة »كدى« جند 

ر�ص و�لبخل  معانيها تدور ح̀`````ول �سالبة �لأ

زهري يف معجم¬  وقل̀`````ة �لعطاء. كما �أورد �لأ

»تهòيب �للغة« ما ي�سل �إىل ت�سعة معان لها، 

ى: �أم�س∂ عن  nدrكoأ من ذل∂ قول¬: قال �لفر�ء: �

ى:  nدrكnأ �لعطية، وقط™. وقال �لõجاê: معنى �

�أم�س∂ ع̀`````ن �لعطية. ويف معج̀`````م »مقايي�ص 

�للغة« لب̀`````ن فار�ص فالكدية عن̀`````د√: �سوبة 

أو �أعطى قلياًل  ر�̀`````ص، و�أكدى �إذ� حف̀`````ر، � �لأ

وقط™. �ل̀`````ر�أي �لثاين: وفي¬ تك̀`````ون (�أكدى) 

لف¶ة عربية مبدلة. ومفاد√ �أن (�لكoدية) يف 

دللتها على �ل�سح̀`````ادة لف¶ة عربية، ولكنها 

أكrدى) بل هي حمرفة من  لي�ست م�ستقة من (�

دى) قال �ل�ساعر:  rجnأ �)

…óéj ájGó÷G øe          …ó©àe kÉŸÉX Éj         

 �òوعلى ه ، pكدoول يقال م ، pد o› :فيقال 

يكون �ل�ستخ̀`````د�م عامياً. �لر�أي �لثالå يرى 

�أن �لكدية لف¶ة معربة. خال�سة هò� �لر�أي 

�أن (�لكoدية) لف¶ة فار�سية معربة، ويعد �بن 

أو�ئل �لòين ذكرو� ذل∂، �إذ قال  نباري من � �لأ

أnكrدى يoكدي لي�ست بعربية.  يف كتاب¬ �لõ�هر: �

ولع̀`````ل ما يرج̀`````í �أن كلمة (كدي̀`````ة) فار�سية 

معربة �أن �لعام̀`````ة يف �جلõيرة �ل�سورية ويف 
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ن يلف¶ونها  Bأر�̀`````ص �لعر�¥ ماز�لو� حت̀`````ى �ل �

بكا± فار�سية.

Bر�ء flتلف̀`````ة يف  ح̀`````اذة: هن̀`````ا∑ � u2- �ل�س

معنى �ل�سح̀`````اذة و��ستقاقها �للغوي Áكن �أن 

ول: وهو  أر�ء. �ل̀`````ر�أي �لأ ن�سنفه̀`````ا يف ثالثة �

 �òأنها كلمة عربي̀`````ة. ي�ستند ه يòه̀`````ب �إىل �

) يف �ملعاجم  nò nح nلر�أي على ورود يف مادة (�س�

�لعربية. و�أول معجم نقف عند√ هو جمهرة 

 ،ò nح nللغة لب̀`````ن دريد. �إذ �أورد معني̀`````ني ل�س�

أ�سح̀`````ò√ �سحò�ً �إذ�  وهم̀`````ا »�سحòت �ل�سيف �

جلوت¬، و�سح̀`````ò �جلو´ معدت̀`````¬ �إذ� �رشمها 

وقو�ه̀`````ا على �لطعام. �ل̀`````ر�أي �لثاين: ويرى 

أنه̀`````ا كلمة عامية. يقف �أ�سحاب هò� �لر�أي  �

) فالflõ�رشي  pçا`````̀ qو�سح å nح nعن̀`````د لف¶ة (�س

�سا�ص فقال: رجل  å) يف �لأ nح nأورد م̀`````ادة (�س�

اç: وهو �مللí يف م�ساألت¬.  nح qس�

ò) كلمة  nح nوفي¬ تكون (�س :å`````̀لر�أي �لثال�

معربة. قال (�للي̀`````å �سحيثاً) كلمة �رشيانية، 

غاليق ب̀`````ال مفاتيí. وذكر  أن¬ تفت̀`````í ب¬ �لأ و�

أي�ساً قائاًل: �سحيثاً كلمة  Bبادي � ذل∂ �لفريوز �

.íغاليق بال مفاتي �رشيانية تنفتí بها �لأ

انية: �سا´ �إطال¥ هò√ �لت�سمية  nا�س q3- �ل�س

يف �لق̀`````رن �لر�ب̀`````™ �لهجري. ف�س̀`````ار يقال 

اين. وقد ذك̀`````ر �ل�رشي�سي �أن  nللمك̀`````دي: �سا�س

ان) هو رئي�ص �ل�سحاذين، ولكن¬ ⁄ يعلق  nا�س nس�)

على ن�سب¬.

❁				❁				❁

..øjóµŸG ™ªà› :ÊÉãdG π°üØdG

أنقا�ص دول  �إن �ملجتم™ �لعبا�سي قام على �

�أفر�ده̀`````ا لطاعة �لعبا�سيني،  �أخرى، خ�س™ 

وه̀`````وؤلء و�إن �ند‹̀`````و� يف بوتق̀`````ة �حلي̀`````اة 

أنهم ⁄ ين�سلخو� عن عاد�تهم.  �جلدي̀`````دة، �إل �

وكان م̀`````ن �لطبيعي �أن تكون ب̀`````òور �لكدية 

�لت̀`````ي ��ستفحلت يف عهد �لعبا�سيني قد ‰ت 

يف �أح�ساء تل∂ �ملجتمعات حيå �سهد بع�سها 

أو باBخر Xهور فÄات عدة من �ملكدين..  ب�سكل �

�إن وجود �ملكدي̀`````ن يرج™ �إىل بد�يات �لدولة 
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�لعبا�سي̀`````ة. وهو خلل �جتماع̀`````ي ناجم عن 

مور، و�إهمالهم �أحو�ل �لرعية 
تق�سري ولة �لأ

و�لطبق̀`````ات �لفقرية. وهنا ت¶ه̀`````ر موؤ�رش�ت 

عدة، ياأتي يف مقدمتها �لعامل �ل�سيا�سي، وما 

نتè عن¬ م̀`````ن حروب د�خلية وخارجية، وقد 

تر�فق هò� �لعامل �ل�سيا�سي م™ ف�سادm �إد�ري 

و�قت�س̀`````ادي جنم عن¬ تبديد ث̀`````روة �لدولة، 

أثر �لتعاليم �لدينية  و�س̀`````وء توزيعها، ول يقل �

 Ìملكدي، و��ستغلت �أك� í`````̀لتي ف�رشت ل�سال�

‡ا ينبغي ÿدمة ماBرب¬ يف �ل�ستجد�ء عن 

أثر �لعاملني �ل�سابقني، وت�سيف �إىل ما �سبق  �

بع�ص �لعو�مل �ملتفرقة �لتي تعÈ عن قناعات 

م�سوهة، ومعتقد�ت باطلة �نت�رشت عند بع�ص 

ل �لقيم،و�ختالل مو�زين  qلنا�ص نتيجة تب̀`````د�

أيدينا  ع̀`````ر�± �لعامة.. لي�ص بني � �حلياة و�لأ

ما ي�سفي �لغليل عن ‹تم™ �ملكدين.

 õمل̀`````دن كان̀`````ت تع̀`````د مر�ك� qن
أ �إذ تب̀`````ني �

��ستقطاب لتجمعات �ملكدين. وكانت �مل�ساجد 

ماك̀`````ن. كما جنده̀`````م يغ�سون  أ�سهر �لأ م̀`````ن �

�سو�¥ و�ل�ساحات �لعامة ي�ستجدون فيها،  �لأ

وي�سلون �لنا�ص باألعابهم، وهر��ص حيو�ناتهم.. 

و�ل�سائ™ يف حياة �ملك̀`````دي، �إن¬ ل ي�ستقر يف 

Bثر  م̀`````كان. ولكن ق�سم̀`````اً �Bخر م̀`````ن �ملكدين �

�ملكوç على �لتط̀`````و�±، فعا�ص عمر�ً يكدي 

يف مدين̀`````ة معينة ف̀`````ال يÈحه̀`````ا، قانعاً مبا 

ينال¬. ولو ت�ساءلنا ع̀`````ن طريقة ��ستجد�ئهم 

لتبني لنا �أن �ملكدين ينت�رشون فر�دى، ولكننا 

وجدنا بينهم من ينطلق يف جماعات �سغرية. 

كما نق̀`````ول: �إن بع�ص �لفÄ̀`````ات و�لتن¶يمات 

�لجتماعية �لتي عرفت يف �لع�رش �لعبا�سي 

فر�دها. وكان  قد �تخòت نطاقاً مت�سل�ساًل لأ

‹تم™ �ملكدين قد نه�̀`````ص �أي�ساً على جملة 

�س�ص �لتي ن¶مت عالقة �أفر�د√ فيما  م̀`````ن �لأ

بينه̀`````م. وهò√ �لتلمòة قامت على �مل�سادقة، 

ولكنها �أحياناً تاأخò طاب™ �لتدريب و�كت�ساب 

�Èÿة ع̀`````ن طريق �مل�ساحبة يف �ل�سفر. �أما 

مر�تبهم وت�سل�سلها، فنجد من بينهم �لهاليل 

وكòل∂ �لعري̀`````ف و�لكافان، ويفهم من �سيا¥ 

دنى منهم يق̀`````وم على خدمة  حديث̀`````¬ �أن �لأ

خرى  على رتبة.. ومن بع�̀`````ص �ملالمí �لأ �لأ

ألب�سة �أفر�د√  لهò� �ملجتم™ ذكر ما عر± عن �

لب�سة تت�سف  أزيائه̀`````م. ونالحß �أن هò√ �لأ و�

بتميõها و�إثارتها �لنتبا√.. كما �تخò بع�سهم 

أو �لطرقات و�مل�ساجد بيتاً لهم،  من �ÿانات �

كم̀`````ا جنí بع�سهم �إىل �حلان̀`````ات و�ملو�خري. 

ومال �Bخرون �إىل �مل�ساطب �لتي تعد م�سكناً 
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جماعياً لهم. ويبدو �أن Xاهرة �سكن �ملكدين 

يف �ملن̀`````ازل �حلقرية Xاه̀`````رة عاملية.. ينتمي 

�ملكدون �إىل �أجنا�ص و�أقو�م �ستى.

وqل من ذك̀`````ر �أ�سنا± 
أ � ß`````̀جلاح� qيع̀`````د

أثبت خم�سة ع�رش �سنفاً للمكدين  �ملكدين. �إذ �

ه̀`````م: �لكاغاين، �لقر�س̀`````ي، �مل�سعب، �لفلور، 

�سطي̀`````ل، �مل�ستعر�ص،  �لكاف̀`````ان، �لع̀`````و�ء، �لإ

�ملكدي،  �ملقد�س̀`````ي،  �لبان̀`````و�ن،  �ملخطر�ين، 

�لكعبي، �لõك̀`````وري.. �أما حيلهم ومعتقد�تهم 

فه̀`````ي: حي̀`````ل �ملكدي̀`````ن بال�سح̀`````ر و�لكيمياء 

و�لتنجيم. �لدين. �لعالê و�ملد�و�ة. �لنتماء 

لعاب ومو�قف  �إىل �لتن¶يمات �لجتماعية. �لأ

�لت�سلي̀`````ة.. �حلرمان �ل̀`````òي كان يتعر�ص ل¬ 

�ملكدي جعل¬ ين�سÅ عالقة تعاون وثيقة بين¬ 

أي�ساً  وبني بع�ص �لفÄات �لجتماعية، ودفع¬ �

�إىل معاد�ة فÄات �أخ̀`````رى وflا�سمتها. منها 

�لتعاون �لòي قام بينهم وبني �لق�سا�ص ‡ن 

كان̀`````ت لهم مكانة كب̀`````رية يف نفو�ص �لعامة.. 

كم̀`````ا قام نو´ �Bخر من �لتع̀`````اون بني �ملكدين 

و�لوعا®. ويف �ملجتم™ �لعربي جند �ملحت�سب 

وه̀`````و �ل�سخ�سي̀`````ة �لر�سمي̀`````ة �ملكلفة بتعقب 

�ملكدين. وقد �سورت لنا �ملقامات جانباً من 

�سلة �ملكدين بالولة.

❁				❁				❁

 AÉ```Ñ£ÿG  ∞```FGƒW  :å```dÉãdG  π```°üØdG

.øjôcòŸGh ¢UÉ°ü≤dGh

�إن كث̀`````ري�ً من �ملكدين ق̀`````د هجر �مل�ساألة 

Æ لبت̀`````كار �لعاهات �جل�سدية  qملبا�رشة، وتفر�

�لتي تخاط̀`````ب �سمري �مل�ساه̀`````د وم�ساعر√، 

وكان ذل∂ عالجاً ملو�ق̀`````ف �ملن™ و�حلرمان. 

و�لتحول �ل�ساب̀`````ق ل يعني �إتقان كل �ملكدين 

أ�سالي̀`````ب �ملخرق̀`````ة، �إذ بقيت فÄ̀`````ات �أخرى  �

تنه̀`````è منهجاً �رشيحاً يف ��ستجد�ئها، ولكنها 

�عتم̀`````دت على فن �لق̀`````ول، وبالغة �لكالم. 

وبòل∂ يكون �ÿطب̀`````اء �ملكدون وق�سا�سهم 

فر�د �لòي̀`````ن قامت  ووعاXه̀`````م من ب̀`````ني �لأ

دب، وقد نالو� �سهرة  م�ساألتهم على عن�رش �لأ

و��سعة لدى �لعامة و�ÿا�سة.

دب  عرف̀`````ت �ÿطابة يف �لأ  :Ö```«£ÿG •

�لعربي �إىل جانب �ل�سعر منò �لع�رش �جلاهلي، 

وب̀`````رز دور �ÿطيب �إىل جان̀`````ب �ل�ساعر يف 

دبي̀`````ة و�لجتماعية.  �ملحاف̀`````ل و�ملنتديات �لأ

�سالم �سم̀`````ت �ÿطابة وعلت  وبانت�س̀`````ار �لإ

مكانة �ÿطيب، فاكت�سبت �ÿطبة �سيوعاً، 

ح̀`````õ�ب �ل�سيا�سي̀`````ة و�جلماعات  وب¶هور �لأ

�ملت�سارع̀`````ة على �حلك̀`````م، �نتقلت �ÿطابة 

�إىل طور مõدهر. وهي فن نÌي، ولها �أ�سول 



»°SÉÑ©dG öü©dG ‘ ájóµdG ÜOCG

3822011  Rƒ````````````````“    574  Oó`````````````````©dG

دبية �أن بع�ص  وخ�سائ�ص. وتòكر �مل�سادر �لأ

�ملكدي̀`````ن كان يقف على حلق̀`````ات �لنحويني 

و�لعلماء، فيعجب �جلال�سون ب�سما´ خطبهم، 

�سارة �إلي¬  ويت�سدقون عليه̀`````م. وما Œدر �لإ

 mطب �لكث̀`````رية ل تن�سب �إىل مكدÿ� ∂`````̀أن تل�

أولÄ̀`````∂ �ملكدين  م�سم̀`````ى. وتعليل ذل̀`````∂ �أن �

أح̀`````د ل�ساBلة �ساأنه̀`````م وتنقلهم  ⁄ يحفل بهم �

�لد�ئم.

• UÉ≤dG```¢: تعود بد�ية �لنطال¥ يف ر�سد 

�سالم،  ه̀`````ò√ �ل¶اهرة �إىل ب̀`````دء �نت�س̀`````ار �لإ

Bنية طاب™  فقد �تخ̀`````òت بع�ص �ل�س̀`````ور �لقر�

�لق�س�̀`````ص و�ملوع¶̀`````ة يف flاطب̀`````ة عق̀`````ول 

�لنا�ص و�أفÄدته̀`````م. وقد �ختلف �لباحثون يف 

–ديد Xه̀`````ور �سخ�سية �لقا�̀`````ص بعد وفاة 

�لنب̀`````ي (�ص). �إن Xه̀`````ور �لقا�ص يف �ملجتم™ 

�سالم̀`````ي يع̀`````ود �إىل مرحل̀`````ة مبكرة. ويف  �لإ

�لو�ق™ جند قولً مفاد√: �أن �أول من ق�ص يف 

م�سجد ر�سول �هلل (�ص) هو (“يم �لد�ري). 

و�رشعان ما �نت�رش �لق�سا�ص يف رقعة �لدولة 

�سالمي̀`````ة. وقد ذكر �جلاحß طائفة كبرية  �لإ

من �لق�سا�̀`````ص يف ع�رش√، ومنه̀`````م (مو�سى 

�سو�ري). ول̀`````و ت�ساءلنا متى �سهد �ملجتم™  �لأ

�لعربي Xه̀`````ور �لقا�ص �ملك̀`````دي، نقف عند 

�جلاحß فنجد√ ي�س̀`````ري �إىل (�لكان) وي�سع¬ 

بني ف�سائل �ملكدين، و(�ل̀`````كان) هو �لقا�ص 

�ل̀`````òي كان ياأمر �جلال�س̀`````ني بالت�سد¥ على 

�ملكدي قبل �أن يق�ص، ويطلق على من يقوم 

بòل̀`````∂ ��سم (�ملكوز). ويòكر �أن عدد حلقات 

 Ìين كانو� ي�سل̀`````ون �لعامة �أكòلق�سا�̀`````ص �ل�

من حلقات �ملòكرين و�لوعا®. وكان �لعلماء 

قد ت�س̀`````دو� جلماعات �لق�سا�ص �ملحتالني، 

ونبهو� �لنا�ص �إىل �أغالطهم ل�سيما تلفيقهم 

حاديå �لنبوية. �لأ

• ßYGƒdG: يعد �لو�عß �إىل جانب �لقا�ص 

و�ÿطيب من فÄات �ملكدين. وبني �لق�س�ص 

و�لوع̀`````ß قدر م�سÎ∑ م̀`````ن �لتقارب. و‡ا 

ل يختلف في̀`````¬ �ثن̀`````ان �أن �لو�عß يخاطب 

�لعق̀`````ول، ويناج̀`````ي �لنفو�̀`````ص مبوع¶ت¬. و⁄ 

يك̀`````ن �لو�عß �ملكدي يجد م�سقة يف �سياغة 

موع¶ت¬ وبناء معانيها.   

❁				❁				❁

ájóµdG AGô©°T :™HGôdG π°üØdG

�قت�رش �سعر �لكدية على ت�سوير �أحو�ل 

�ملكدي̀`````ن، و⁄ –فل ب̀`````¬ �حلرك̀`````ة �ل�سعرية 

و�لنقدية يف زمن¬ �إل يف حدود �سيقة. وبالتايل 

فاإن �لبحå عن �سعر�ء �لكدية ي�ستلõم �لكثري 
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من �جلهد و�لتعب. ولعلs لل�ساحب بن عباد 

دور�ً كبري�ً يف �إبر�زهم، �إ�سافة �إىل: �لثعالبي 

و�لتوحيدي و�لتنوخي. ولعل من �أهم �سعر�ء 

أبو فرعون  �لكدية ‡ن ذكرو� يف �لكتب هم: �

حنف �لعكÈي،  أبو �ملخف̀`````ف، �لأ �ل�سا�س̀`````ي، �

قط™ �لكويف، حممد  أبو دل̀`````ف �õÿرجي، �لأ �

ب̀`````ن عبد�لعõيõ �ل�سو�س̀`````ي، �أحمد بن حممد 

أبو �ملعايل �لهيتي، �ملطهر بن حممد  �لهيتي، �

�لب�̀`````رشي. �سنقف �ختيارن̀`````ا على ‰وذجني 

هما:

• SÉ°ùdG ¿ƒ```Yôa ƒ```HCG°```«: ترج̀`````م ل̀`````¬ �بن 

�جل̀`````ر�ح يف كتاب̀`````¬ (�لورق̀`````ة) قائ̀`````اًل: »هو 

�ل�سا�سي �لتيم̀`````ي �لعدوي من عدي �لرباب. 

��سم¬: �سوي�ص �أعر�ب̀`````ي بدوي قدم �لب�رشة، 

ي�س̀`````األ �لنا�̀`````ص بها« وقيل: ب̀`````ل هو مولهم. 

أن¬ كان منهم. وكان يلقب ب�سلمان  � í`````̀رج و�لأ

�لب�رشة. ون�سبت¬ (�ل�سا�سي) �إىل �ملكان �لòي 

خرê من¬ وهي قرية –ت و��سط. كان على 

خ̀`````ال± د�ئم م™ قبيلت¬، د�ئم �ل�سكوى منها، 

فتن�سلت من حمل¬، فهجاها، و�سكن �لب�رشى 

يطو± على �لبيوت م�ستجدياً، متخò�ً �لكدية 

مهنة ل¬، وهو قريب من �سخ�سية �حلطيÄة. 

أن̀`````¬ ⁄ يكن حمتالً ب̀`````ل �رشيحاً يف طلب¬،  �إل �

مبوهبت¬ �ل�سعرية ول�سان¬ �ل�سليط. ويòكر ل¬ 

�بن �لندË �سعر�ً يف ثالثني ورقة. �إذ يÈز يف 

�سعر√ �ل�ستجد�ء و�لفقر وما يح�سل علي¬ من 

ألفا® ماجنة  هب̀`````ات و�سدقات، يتخلل ذل∂ �

وخالعية، �إ�سافة �إىل �لهجاء، و�لوزن �لغالب 

 qو�لطاب™ �لبدوي بني .õعلى ن¶م¬ هو �لرج

يف �سعر√.

 :…öüÑdG ó```ªfi øH ô```¡£ŸG ΩQÉµ```ŸG ƒ```HCG •

مك̀`````دm من �لب�̀`````رشة، ��ستدرك̀`````¬ �لثعالبي يف 

فا¥،  Bيتيمت̀`````¬ بالقول: �أحد م̀`````ن طو± يف �ل

 òول رحل̀`````ة ل¬ �إل �لرجلة، ول حرفة �إل �سح

�ملدي̀`````ة يف �جلدية. �أغلب �سعر√ مفقود. كما 

كان متÈماً يف �سعر√ وهو �لقائل: 

Gõ````̀Y äGOÉ````̀ °````̀ù````̀ ∏````̀ d ô```̀©```̀ °```̀û```̀ dG â````````````̀jCGQ

É`````̀YÉ`````̀Ø`````̀JQGh kÉ````̀à````̀«````̀°````̀Uh ,á````̀Ñ````̀≤````̀æ````̀eh

kÉ```̀°```̀VÉ```̀Ø```̀î```̀fGh , kÉ``````̀fƒ``````̀g AGô```̀©```̀ °```̀û```̀∏```̀dh

É`````̀YÉ`````̀ °`````̀†`````̀JGh ,∫ò````````````````̀d á``````̀Ñ``````̀∏``````̀›h

 ول̀`````¬ مقاط̀`````™ نÌية فيه̀`````ا �رشعة بديهة 

وذكاء وملاحة خاطر.

❁				❁				❁

.øjóµŸG ô©°T ¢VGôZCG :¢ùeÉÿG π°üØdG

�أغر��ص �سعر �ملكدين يف ت�سنيفها تتمثل: 

ب�سكوى �حلال. وو�سف يوميات �ل�ستجد�ء، 
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و�لهجاء، و�ملديí، و�ملجون و�لنقد �لجتماعي 

و�ل�سيا�س̀`````ي، و�لفخر و�حلكمة. مÈزين ذل∂ 

من وح̀`````ي حياتهم �ÿا�سة، وما قامت علي¬ 

 �òسنقف يف ه� .Çأف̀`````كار وقيم ومب̀`````اد م̀`````ن �

 õلف�سل عندما وقفو� علي¬ �سعرهم يف “اي�

عن مو�سوعات �ل�سعر �لعامة.

• É◊G iƒ```µ°T∫: كان ه̀`````ò� �ملو�سو´ على 

همية بالن�سب̀`````ة للمكدين. فاملكدي  غاي̀`````ة �لأ

د�ئم �ل�سكوى و�سدي̀`````د �لتòمر، كثري �لتو�سل 

و�لت�̀`````رش´، ي�سك̀`````و �لفقر و�جل̀`````و´، و�لغربة 

و�لت�رشد، و�سي̀`````ق ذ�ت �ليد، وجدب �ملنازل، 

وك�ساد �لعل̀`````وم، وتبدل �لقيم، وتغري �لطبائ™ 

و�ÿ̀`````ال¥. وهي تعبري عن ذو�تهم �مل�سحوقة 

وو�سيلة من و�سائل ��ستجد�ئهم. كما جند√ يف 

قول �أبي فرعون �ل�سا�سي:

É````̀ª````̀cÉ````̀HCG kGô``````̀HÉ``````̀°``````̀U »````̀à````̀æ````̀HG É```````````̀jCG

É`````̀ª`````̀cGô`````̀j ø``````````e Ú``````̀©``````̀H É```````̀ª```````̀µ```````̀ fEG

É````̀ª````̀c’ƒ````̀e  ƒ```````````gh  ,…’ƒ````````````````̀e  ˆG

É````̀ª````̀cGƒ````̀‚  ø````````̀e  ˆ  É````̀ °````̀ü````̀∏````̀NÉ````̀a

É```ª```cÉ```µ```H  Gô```````̀Nó```````̀J  ’  ,É`````̀Yö`````̀†`````̀J

É```````````ª```````````cG nhBG ø`````````̀e º````````Mô````````j ¬`````̀∏`````̀©`````̀d

ÉªcÉµHCG ób ôgódÉa ¿É«µÑJ ¿EG

AGó```éà°S’G: �س̀`````ور لنا �سعر   äÉ```«eƒj •

�أمر�ن:  �لت̀`````ي يتوزعه̀`````ا  �ملكدي̀`````ن �أحو�لهم 

تطو�± مبكر ي�ستجدي ب¬ �لنا�ص، وعودة يف 

�مل�ساء حيå يكون �لتعب قد نال من¬:

â``̀∏``̀∏``̀M ¢``````````````̀VQCG …CÉ```````````̀H ‹É``````````````̀HCG É```````̀e

â``̀£``̀≤``̀d â```̀£```̀≤```̀°```̀S É```̀ª```̀ã```̀«```̀M »``````̀æ``````̀fEG

```̀«``̀∏``̀dG  PEG  ≈```̀à```̀M  QÉ```̀¡```̀æ```̀ dÉ```̀H  í```̀FÉ```̀ °```̀ S

â````̀‰h â````̀î````̀Ø````̀f ¬``````̀æ``````̀LO Gó`````````̀H π```````̀`

»``̀HGô``̀L »``̀æ``̀£``̀Hh ,»`̀à`̀©`̀ °`̀ü`̀b »```̀à```̀MGQ

â``̀©``̀æ``̀b ÜÉ`````«`````ã`````dG ø``````̀Y …ó`````∏`````é`````Hh

• AÉé¡dG:  �لهجاء رد �نتقامي على �نتقا�ص 

 :çمكان̀`````ة �ملكدي. و�لغر�ص من̀`````¬ و�إلي¬ ثال

أو �لتق�سري، �ل�سغائن و�ملناف�سات،  �حلرمان �

حنف:     �لطي�ص و�ل�سخرية. يقول �لأ

OQÉ``````````̀H Ö`````̀°`````̀ù`````̀à`````̀fi »``````̀ æ``````̀ °``````̀VQÉ``````̀Y

QÉ``````̀µ``````̀fÉ``````̀H  OGó````````````¨````````````H  ñô````````````````c  ‘

GPEG  í```````«```````Ñ```````bh  ΩGô`````````````````̀M  :∫É`````````````````̀b

QÉ`````̀Ñ`````̀NCÉ`````̀H kÉ``````̀fGƒ``````̀°``````̀ù``````̀f â`````̀Ñ`````̀WÉ`````̀N

…ò`````̀dG  É`````̀e  hCG  ∂``̀Ñ``̀°``̀ù``̀c  É`````̀e  :â```̀∏```̀≤```̀a

QÉ````````̀L π````````̀Ø````````̀f ø`````````````e ¬```````̀JÉ```````̀à```````̀≤```````̀J

kGó``̀aÎ``̀°``̀ù``̀e ¢```̀SÉ```̀æ```̀dG »````̀Ñ````̀LCG :∫É````̀≤````̀a

QGö```````````````̀VEGh º`````̀∏`````̀X ≈`````̀∏`````̀Y kÉ````̀ë````̀∏````̀ °````̀U

»``ë``à``°``ù``J É`````````̀eCG ï```̀«```̀°```̀T É``````j :â````∏````≤````a

QGó```````̀≤```````̀Ã »```````````JCÉ```````````J É```````````e ô``````̀µ``````̀æ``````̀J
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’h kÉ``````````̀eGô``````````̀Mh kÉ````̀à````̀ë````̀ °````̀S  π````````cCÉ````````J

QÉ``````̀æ``````̀dG  ‘  ∑QÉ```````````````̀L  ø```````̀jó```````̀jô```````̀J

• ø```jóµŸG á```ªµM: كانت ح�سيلة حياتهم 

�لغنية بتجارب �حلياة و�لعالقات، وخال�سة 

عميقة لتاأمالتهم يف ق�سايا �حلياة و�لوجود 

و�لق�ساء و�لقدر، و�لفقر و�حلرمان، وطبائ™ 

حنف: زمان. يقول �لأ �لنا�ص، وتغري �لأ

≠````̀HGó````̀dG ∑ô``````̀Y ΩÉ```````````̀j C’G »``̀æ``̀à``̀cô``̀Y

≠``̀HÉ``̀°``̀S º```̀∏```̀M Üƒ``````̀K É``̀¡``̀æ``̀Y â``̀°``̀ù``̀Ñ``̀∏``̀a

É``̀ª``̀¡``̀jô``̀c  ‘  ¿Gô`````̀ª`````̀≤`````̀ dG  ÊGQCGh

≠``̀dÉ``̀Ñ``̀dG Ö``̀«``̀Ñ``̀∏``̀dG ≈```∏```Y ¥ó``````J kGÈ```````̀Y

❁				❁				❁

.øjóµŸG Ìf :¢SOÉ°ùdG π°üØdG

كما “حور �سعر �ملكدين حول مو�سوعات 

حمددة، كòل∂ نÌهم. �لòي نحاول –ديد√ 

يف ه̀`````ò√ �لعجالة مبجموعة من �ملو�سوعات 

م™ ‰اذê لها.

ل تختل̀`````ف خطبة �ملكدي يف   :Ö```£ÿG •

فنياتها عن فن �ÿطاب̀`````ة يف زمنها، ولكنها 

تختل̀`````ف يف مو�سوعاتها. �لت̀`````ي �ن�سبت يف 

أو ما د�ر حولها.  د�ئرة و�حدة هي �لكدي̀`````ة �

ومن ه̀`````ò√ �ملو�سوع̀`````ات على �سبي̀`````ل �ملثال 

(و�س̀`````ف �جل̀`````دب و�سوء �حل̀`````ال) ومن ذل∂ 

خطب̀`````ة مكدm بدوي يقول: »ي̀`````ا قوم! تتابعت 

علين̀`````ا �سنون بتغيري و�نتقا�ص، فما تركت لنا 

هبع̀`````اً ولربعاً، ول عافط̀`````ة، ول نافطة، ول 

ثاغي̀`````ة، ول ر�غية، فاأماتت �ل̀`````õر´، وقتلت 

�ل�رش´، وعندكم من م̀`````ال �هلل ف�سل نعمة، 

أبا  فاأعينوين من عطية �هلل �إياكم، و�رحمو� �

أيت̀`````ام ون�سو زمان، فلقد خلف̀`````ت �أقو�ماً ما  �

Áر�سون مري�سه̀`````م، ول يكفنون ميتهم، ول 

ينتقلون من منõل �إىل منõل، و�إن كرهو√«.

�لق�س�ص: ⁄ يقف ق�س�ص �ملكدين   •

عند �سكل و�حد، و�إ‰ا تفر´ �إىل قنو�ت كثرية. 

حاديå �حلافل̀`````ة بخو�ر¥  ي�س̀`````و¥ �لأ فحيناً 

 êخب̀`````ار. وتارة يعر �حلكاي̀`````ات، وغر�ئب �لأ

Bيات �لقر�Bن فيف�رشها للنا�ص بق�س�ص  عل̀`````ى �

حاديÿ� åفيفة �مل�سلية  غريب. و�أحياناً بالأ

و�مل�سحكة.

• äGô```XÉæŸG: �ملناXرة هي –ديد معريف 

يقÎب من �جلدل �لعقلي. وقد �أخò ب¬ �أهل 

�لكدية وخا�سة فيما يتعلق بالهõل و�لمتا´. 

Bخ̀`````ر كانو� يلعبون على �لعتقاد  ويف طر± �

أو �ملòهبي فين�سوؤون  �ل�سعبي، ول�سيما �لديني �

مناXر�ت بني �سخ�سيات متناق�سة يف ولئها 

للعامة وي�ستثريون حفي¶ة �لنا�ص لòل∂.
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• ø```jóµŸG ∫É```ãeCG: عل̀`````ى �لرغم من قلتها 

لكنها هام̀`````ة، تك�سف عن قناعاتهم، وطبيعة 

حرفته̀`````م، وفل�سفة حياتهم �لت̀`````ي تقا�سمها 

 Ìلثعالبي بحق �أك� Èلفقر و�لتطو�±. ويعت�

دباء �حتفاXاً بنم̀`````اذê من �أمثال �ملكدين  �لأ

مث̀`````ال �لتالي̀`````ة: �لوج¬ �لطري  م̀`````ن بينها �لأ

�سفنتجة. �سفاقة �لوج¬ رز¥ حا�رش. �لكدية 

ربí بال ر�أ�ص مال.  

❁				❁				❁

 Aƒ°ûf ‘ á```jóµdG ô```KCG :™```HÉ°ùdG π```°üØdG

äÉeÉ≤ŸG

Áكن �لق̀`````ول: �إن �أدب �ملقامات قد ‰ا، 

وتف̀`````ر´ م�ستقياً مادت¬ من Xاه̀`````رة �لكدية، 

وحكاي̀`````ة �أبطالها. ومن بني مقامات �لكدية: 

مقامات �لهم̀`````ò�ين، و�بن ناقيا، و�حلريري، 

أثر �لكدي̀`````ة يف فن  و�حلنف̀`````ي، وقد Xه̀`````ر �

�ملقامات من خ̀`````الل ف�ساحة �للغة و�حليلة 

أدباء �ملقامات بع�ص  و�ÿديعة. كم̀`````ا �سمن �

أبي̀`````ات �ل�سع̀`````ر للمكدي̀`````ن �إذ �أورد �أبي دلف  �

�سكندري: �õÿرجي على ل�سان �لإ

QhR  ¿É```````````̀eõ```````````̀ dG  Gò`````````````̀g  ∂````````̀ë````````̀jh

Qhô`````````````̀¨`````````````̀ dG ∂```````````fô```````````¨```````````j Ó````````````````̀a

ø``````µ``````dh  ,á```````````̀ dÉ```````````̀M  Ωõ```````̀ à```````̀ ∏```````̀ J  ’

Qhó```````````J  É```````̀ª```````̀c  ‹É```````̀«```````̀∏```````̀dÉ```````̀H  QO

وقد �سم̀`````ن كتqاب �ملقامات يف مقاماتهم 

بع�ص �أمثال �ملكدين �ملعروفة.

❁				❁				❁

 ÚH …ó```µŸG á```«°üî°T :ø```eÉãdG π```°üØdG

äÉeÉ≤ŸG ÜÉàch ßMÉ÷G

أبرز �ل�سخ�سيات �لفكرية  � ßعد �جلاحoي

�لت̀`````ي عني̀`````ت بت�سوير �سخ�سي̀`````ات �ملجتم™ 

�لعبا�سي. �إذ ق̀`````دم ت�سوير�ً حياً ل�سخ�سيات 

�لبخ̀`````الء و�ملكدين و�حلمق̀`````ى و�ملو�سو�سني. 

و�سخ�سيات فني̀`````ة للطفيليني و�ملغفلني . يف 

�سارة  در��س̀`````ة �ل�سخ�سيات �لفنية لبد من �لإ

�إىل �لÎ�ب̀`````ط �لو�قعي و�ÿيايل يف تكوينها. 

 ،ßف`(خالوي¬) �ملكدي هو من �أبطال �جلاح

�سخ�سي̀`````ة حقيقي̀`````ة ح�س̀`````ب ترجمت̀`````¬ لدى 

�جلاحß وياقوت �حلم̀`````وي، فهو موىل بني 

�سكن̀`````دري، �سخ�سية  أبو �لفتí �لإ �ملهل̀`````ب. و�

أو �بتكره̀`````ا �لهمò�ين.  خيالي̀`````ة، �خÎعه̀`````ا �

و�سخ�سيات �ملكدين ي�ساب̀`````¬ بع�سها بع�ساً، 

ب�سبب �لتقارب �لو�قعي لنمط حياة �ملكدين، 

كم̀`````ا �رتب̀`````ط بعملية �لتقلي̀`````د و�ملحاكاة بني 

أنف�سهم. لقد �تف̀`````ق �لهمò�ين و�بن  دب̀`````اء � �لأ

ناقي̀`````ا و�حلري̀`````ري يف �ختياره̀`````م �سخ�سية 

�ملك̀`````دي، �لتي تب̀`````دو عامية �مل¶ه̀`````ر ذكية 

.Èملخ�

❁				❁				❁
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 ¬JÉª°S– ø```jóµŸG ÜOCG :™```°SÉàdG π```°üØdG

.¬àfÉµeh

�ست̀`````اذ »�أحمد  يرى موؤل̀`````ف �لكت̀`````اب �لأ

�حل�سني« �أن �أدب �ملكدين �ت�سم بعدة �سمات 

وخ�سائ�̀`````ص فني̀`````ة ح�رشه̀`````ا يف �لق�ساي̀`````ا 

�لتالية:

أغل̀`````ب �سعر  • äÉ```©£≤ŸGh ∞```àædG: ج̀`````اء �

�ملكدين على منو�ل �لقط™ و�لنتف �ل�سعرية، 

تت�س̀`````او¥ م™ ترحال¬ �لد�ئم، ووقو± �سعرهم 

 êأو مقطوعاتهم على مو�سو´ و�حد ل خرو�

أو  عن̀`````¬، تعÈ ع̀`````ن ذ�ت �ملكدي يف فك̀`````رة، �

خاطرة، �أو مالح¶ة.

á```∏jƒ£dG: عدده̀`````ا حمدود،   ó```FÉ°ü≤dG •

لكنها ل ت�سكل Xاه̀`````رة متناق�سة م™ �لنتف 

و�ملقطوع̀`````ات. وهي تختل̀`````ف يف م�سمونها 

أ�سب̀`````¬ بالوثائق �لتي  و�سكله̀`````ا ومادتها، فهي �

ت�سور حياة �ملكدين �لجتماعية. وقد جاءت 

حن̀`````ف يف �ل�سكوى و�لرثاء  بع�ص ق�سائد �لأ

و�حلكمة و�ملديí، طويلة بع�ص �ل�سيء.

Qƒ°üdGh ¿GRh: ��ستخدم �ملكدون �أغلب  C’G •

Bثرو�  أ�سعارهم، ولكنهم � �لبحور �لعرو�سية يف �

يقاعات �ÿفيفة و�لر�ق�سة  وز�ن ذ�ت �لإ �لأ

وز�ن �ملجõوءة على  على �سو�ها، ورجحو� �لأ

ة منها. وقد �سا´ لديهم ��ستخد�م بحر  qلتام�

 qع̀`````ر�ب، فكان جل �لرجõ عن̀`````د �ملكدين �لأ

ن¶مهم ب¬.

من �سمات �أدب �ملكدين،   :í∏£°üŸG á```¨d •

�أن جõء�ً من¬ كت̀`````ب باللغة �ل�رشqية لهم، وهي 

لغة �سائعة عند �أ�سحاب �حلر± من �لدر�وي�ص 

لغ̀`````ة للتفاهم فيما  و�لطفيلي̀`````ني و�ل�سنا´. 

بينهم. وهò√ �للغ̀`````ة مõيè ح�سل من تقارب 

و�قتبا�ص، �سمq لغات flتلفة، وقد �أورد �لبع�ص 

منها �جلاحß يف موؤلفات¬. و�سمن �أ�سحاب 

خر. Bملقامات بع�سها �ل�

�أدب  �سم̀`````ات  م̀`````ن   :á```jô©°ûdG  á```°ü≤dG  •

أ�سلوب �لق�س�ص في¬، –ت  �ملكدي̀`````ن، �سيو´ �

تاأثري �لق�سا�̀`````ص و�لوعا®. وتت�سف �لق�سة 

�سل̀`````وب �حلكائي، �لòي  �ل�سعرية لديهم بالأ

ي¶هر في¬ �ل�̀`````رشد �ملبا�رش. فهي تتحدç عن 

منõلة �ملجدب، وŒارب¬ �ÿائبة ومغامر�ت¬ 

�ملخفق̀`````ة ب̀`````روح ق�س�سية و��سح̀`````ة كما يف 

و�سي). qتائية �ل�س)

 õيتماي ⁄  :®É```Ød C’G  á```HGôZh  á```MÉ°üØdG •

نÌ �ملكدين عن �لنÌ يف �لع�رش �لعبا�سي، ل 

 ،¬Xألفا من حيå �لف�ساحة، ول من وعورة �

وحم�سنات̀`````¬ �لبديعي̀`````ة. وقد Xه̀`````ر ذل∂ يف 
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أ�سا�سي. كما �أدى ذل∂  عر�ب ب�سكل � خطب �لأ

�إىل �سيو´ �سمة فنية �أخرى “ثلت يف �نت�سار 

�ل�سج™. فجاءت خطبهم يف جمل م�سÎ�سلة، 

طيعة.

�سور �أدب �ملكدين   :á```«fÉ°ùf E’G  ô```YÉ°ûŸG •

مكابد�تهم �لقا�سي̀`````ة، وما ير�فقها من مòلة 

⁄ و�لعò�ب. لق̀`````د كانت تطفو  وخن̀`````و´، و�لأ

أ�سع̀`````ار �ملكدي̀`````ن م�ساع̀`````ر �حلرمان  عل̀`````ى �

باإح�سا�ص عمي̀`````ق بالغربة و�لت�رشد،  �مل�سوب 

�إنه̀`````ا م�ساعر تلفí �لنف�̀`````ص، وتكوي �ل�سمري 

هات �لتي  Bن�س̀`````اين. ولن�ستم™ �إىل تل̀`````∂ �ل �لإ

نفثها �õÿرجي قائاًل: 

É```````̀Ñ```````̀dG ø```````̀ °```````̀ü```````̀¨```````̀c â``````````̀jô``````````̀©``````````̀J

ö````````̀†````````̀ÿGh  ¥Qƒ``````````````````````````̀dG  Ú`````````````̀H  ¿

kÉ`````````̀Ñ`````````̀«`````````̀LÉ`````````̀YCG äó````````````̀gÉ````````````̀ °````````````̀Th

ô`````````̀gó`````````̀dG ø``````````````̀e kÉ```````````````````````̀ fGƒ```````````````````````̀ dCGh

»```̀ °```̀ù```̀Ø```̀f iƒ````````̀æ````````̀dÉ````````̀H â```````̀HÉ```````̀£```````̀a

ô`````̀£`````̀Ø`````̀dGh ∑É``````````̀°``````````̀ù``````````̀e E’G ≈``````̀ ∏``````̀Y

م�سطل̀`````í يطلق للتعبري عن   :á```«Ñ©°ûdG •

�لتغ̀`````ري �لòي ط̀`````ر�أ على �Œاه̀`````ات �ل�سعر 

�لعبا�س̀`````ي، حيå ط̀`````ال معنا√ ومبن̀`````ا√ معاً.

وف̀`````ق ذل∂ ن�ستطي̀`````™ �أن ن�سنف �أدب �لكدية 

دب �ل�سعب̀`````ي بامتياز. فهو �أدب  يف د�ئرة �لأ

فÄات �جتماعي̀`````ة بائ�سة على هام�ص �حلياة 

يف �ملجتم̀`````™ �لعبا�سي. وبالتايل فهي �رشيحة 

رها¥.  عانت �لكثري من ويالت �ل¶لم و�لإ

¥µ
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…QÉ°†◊G π©ØdGh ájQƒ°S

 ±ÉØ°V ≈∏Y ¤h C’G ¬JQÉ°†M ,ájQƒ°S ‘ ¿É°ùf E’G ΩÉbCG ÉeóæY ,ájGóÑdG ‘

 ¿ƒ«∏e  øe  Ì`̀cCG  òæe  ,ájOÉÑdGh  ,äGôØdGh  »°UÉ©dGh  ‹Éª°ûdG  ÒÑµdG  :QÉ¡fCG

 zá«LƒdƒHÎf C’G{h  á`̀jô`̀K C’G  çÉ`̀ë`̀H C’Gh  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ∫Ó`̀N øe √É`̀fó`̀Lh  ,áæ°S

 A»°ûdG ’EG äÉ«æ≤àdGh áaô©ŸG øe ∂∏àÁ ájGóÑdG ‘ øµj ⁄ zá«LƒdƒæK C’G{h

 ó q«≤àdG ó«dh ¬cƒ∏°Sh ,á«eƒ«dG IÈÿG Ió«dh á«æ«æL âfÉc ¬eƒ∏©a ,π«∏≤dG

 ,á≤ q«°†dG ¬àÄ«H ≈∏Y Iöüà≤ŸG á«ª∏©dG ¬JÉ°SQÉ‡ øe IÉ≤à°ùe ó«dÉ≤Jh ±GôYCÉH
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..IÒ≤ØdG ¬JÉ«Mh á≤ q«°†dG ¬àÄ«Ñd IôjÉ°ùe äÉ«æ≤Jh äÉYƒ°Vƒe äGP á«FGóH ¬fƒæah

 á«∏c á q«fÉ°ùfEG á©«ÑW ¬fÉ«c ‘ πªëj ¿Éc ¿É°ùf E’G Gòg ¿CG äÉ°SGQódG âàÑKCG ∂dP ™e

 Ö©°üdG ™bGƒdG RhÉŒ ÊÉ°ùf E’G ≥∏£æŸG Gò¡Hh ,¬fGÒLh ¬à∏FÉY ÚHh ¬«NCG ÚHh ¬æ«H Ü qô≤J

 Ωƒ∏©dG ä’É› ‘ AÉ≤JQ’Gh Qƒ£àdGh AÉ£©dG á∏MQ äCGóHh ,á«°SÉ≤dG á©«Ñ£dG ÚfGƒbh

 ..¢†eÉ¨dG  »°ûMƒdG  øeõdG  ∂dP  ,ïjQÉàdG  πÑb  Ée  Qƒ°üY ó©J  ⁄h  ,¿ƒæØdGh  ¥Ó`̀N C’Gh

 É¡«aÉe πµH áægGôdG ÉæJQÉ°†M ¿EG ôîa πµH ,ïjQÉàdG πÑb Ée AÉª∏Y ™e ∫ƒ≤dG ™«£à°ùfh

 AÉæÑdG ‘ Ëó≤dG ÉæfÉ°ùfEG äGRÉ‚EG ¤EG É¡JÉjGóH ‘ øjóJ ,Qƒ£Jh Ωó≤Jh ´ qƒæJh ≈æZ øe

..äGQÉµàH’Gh ±QÉ©ŸGh äÉfÉjódGh ¿ƒæØdGh ¿Gƒ«◊G á«HôJh áYGQõdGh ¿Gôª©dGh

 ìÓ°S …CG øe iƒbCG π≤©dG ¿CG kGócDƒe ,ájQƒ°S ¢VQCG ≈∏Y …QÉ°†◊G π©ØdG öüàfG ó≤d

 áYÉæ°U ¤EG ¿Gƒ°üdG ôéM øe …hó«dG ¢SCÉØdG ôjƒ£Jh áYÉæ°U ‘ ¿É°ùf E’G qôµa ¿CG òæe

 ¬JÉ≤ë∏Ã π«£à°ùŸG ∫õæŸG ¤EG √ôjƒ£Jh …ôFGódG ∫õæŸG áeÉbEGh QhòÑdG äÉÑæà°SGh QÉ qîØdG

 áeÉbEG ¤EG ÊGƒ«◊Gh »YGQõdG ¢†FÉØdG ∫OÉÑJ ΩÉ¶f áeÉbEGh ájô≤dG π qµ°ûJ ¤EG ¬eGóîà°SGh

 ¢û«cQhCGh ∑GôH πJh QÉÁEGh ≥°ûeOh Ö∏Mh âjQÉZhCGh ÓÑjEGh …QÉe ‘ iÈµdG ¿óŸG ∂dÉ‡

..ÉgÒZh

 á«fÉ°ùf E’G IQÉ°†◊G áeÉbEG ‘ ÉgOÉªàYG Öéj »àdG ¢ù°S C’G ¿CG »æ©j ..!?Gòg »æ©j GPÉe

 âfÉch ,…Qƒ°ùdG ¿É°ùf E’G ∫hÉæàe ‘ âëÑ°UCGh ,ájQƒ°S ‘ äCGóH ób ,∫h C’G É¡≤∏£æe ‘

 á«Yƒf äÓ≤f AGôLEÉH Ωƒ≤j ¿CG á≤MÓdG Qƒ°ü©dG ≈àMh ïjQÉàdG πÑb Ée Qƒ°üY òæe ¬àª¡e

 ¿Éc  Gòg  ¬∏©a  ‘h  ,¥ qÓ`̀ÿG  ‘É≤ãdGh  …QÉ°†◊G  π©ØdÉH  ΩÉ«≤dG  øe  ¬æ qµ“  ájQÉ°†Mh

..äÉ«æ≤àdG ≈∏Y º«≤dG Ö«∏¨àH ,áaÉ≤ãdGh á«æ≤àdG ÚH á◊É°üe AGôLEG ≈∏Y kÉ°üjôM

 ájƒbh  á∏YÉa  ¬«a  º«≤dG  âfÉc  ,ïjQÉàdG  ÈY  …Qƒ°ùdG  ¿É°ùf EÓd  …QÉ°†◊G  RÉ`̀‚ E’G

 ⁄É©dG ´É≤°UCG ≈à°T ‘ π©ØdG öûàfG ∂dòd ,á«Fõ÷G öUÉæ©dG ∫ÉªgEG ¿hO øe øµdh ,á«∏ch

 ájGóÑdG òæe ..™ªLCG ⁄É©dG ¿ƒæah äGQÉ°†Mh äÉaÉ≤K ≈∏Y …ƒ≤dG √ÒKCÉJ ¬d ¿Éch ,Ëó≤dG
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 QGƒ◊Gh íeÉ°ùàdGh á∏«ÑædG ¥ÓN C’Gh º«≤dG ≈æ©Ã øjódG …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¿É°ùf E’G º¡a

..á«ŸÉ©dG IQÉ°†◊G ìöU áeÉb E’ kÉªªàe kÉ°ù«FQ kGöüæY ¿Éch ,ôN B’G ™e

 ,º«≤dG ≈∏Y óªà©j √ôgƒL ‘ …Qƒ°ùdG »Hô©dG ‘É≤ãdG çhQƒŸG ‘ …QÉ°†◊G π©ØdG

 Iô£«°ùe âdGRÉe á©«Ñ£dG âfÉc É¡fhO øeh IQÉ°†◊G áeÉbEG ¤EG ¿É°ùf E’G ¬ qLƒJ âfÉc »àdG

 πª©J »àdG á«d B’G ïjQÉàdG πÑb Ée Qƒ°üY òæe …Qƒ°ùdG »Hô©dG ¿É°ùf E’G ∑QOCG ó≤d ..¬«∏Y

 áë°ùØdG  √ò`̀gh  ,IQÉ°†◊G  IÉ«Mh  á©«Ñ£dG  IÉ«M  ÚH  áë°ùa  ∑Éæg  ¿CGh  ,á©«Ñ£dG  É¡H

 ,É¡KOGƒMh á«Fõ÷G äGO qƒéŸG ¤EG ô¶æj ¿CG É¡Fƒ°V ‘ ¿É°ùf EÓd øµÁ »àdG ,º«≤dG ÉgDƒ∏“

 ¿É°ùf E’G ø qµ“ º«≤dG √ò¡H ..¬JÉYGóHEG ‘ É¡eóîà°ùjh É¡©e πeÉ©àjh ,ÉgQób ≥M ÉgQ qó≤jh

 ó q¡“ »àdG ,á≤«≤◊G áaô©e øe ¢SÉ°SCG ≈∏Y ,»°VQ C’G ¬°ShOôa ™æ°U øe …Qƒ°ùdG »Hô©dG

..∫Éª÷G ´GóHEGh ,ÒÿG ≥«≤– ΩÉeCG ≥jô£dG

¥µ




